




XIII. Kötet Tartalma. 

XlTI. Könyv. 

XIV. Lajos. - Gallikanusok éR jansenisták. -
Az angol és franczia irodalom aranykora. - Angol
országi forradalom. - Spany.ol örökösödési háboru. -
A törökök leveretése és Oroszország fölemelkedése. -
Olaszországi nyomoruságok. - A positív tudományok 
halad1ha. 

Lap. 

ELSŐ FEJEZET. Á t a J á n o s á t t ek i n t és . l 
MÁSODIK FEJEZET. Francziaország.- XIII. La-

j o s é s R i c h e l i e u. 
(Medici Maria. A hugcnották elsö há.bornja. Riche

lieu jelleme. A hugenották második háboruja. Harma
dik háboru a hugenottákkal. Józef szerzetes. Cinq-Mars 
összeesküvése. Az Akademia. XIII. Lajos v-ége.) 8 

HARMADIKFEJEZET. Regensség.- Mazarin.-
A Fr o n d e. 

(Mazarin. A parlament. Retz biLornok. A Fronde. 
A nagy Condé. Condé és Turenne. Pyrenaei béke.) 26 

NEGYEDI~ FEJEZET. XIV. Lajos korm{Lnyzása. 
- C o l b e r t. - N e m :Z e t g a z d ás z a t. 

(Pénzügy. Colbert. Colbertismus. Politikai nem· 
zetgazdá&zat. Francz:iaország jól~te, Postaügy. Tör· 
véoyek) 47 



ll -

ÖTÖDIK ~..,EJEZET. Háboruk.- Hollan.dia. 
(Louvois. Változások a hadi taktikában. Erödité

sek. Vauban. 'l'engerészet. Renau Bernát. Jean Bart. 
Hármas szövetség. Hollandia. Hullandi pártok. A Wit-

Lap. 

tek. A Wittek vége. A nymwcgi békekötés) 66 
HATODIK FEJEZET. Uj h á bo ru k.- A bo m ház ta-

tás ok.- Ryswicki béke. 
(Colbert vége. A bcrberek. A Hogue melletti csata. 

Catinat) 9i 
HETEDIK FEJEZET. A király, az udvar és a tár-

s ad alom. 
(Épületek. ~zerclmi viszonyok. Vallásosság. Ram

bouillct-palota. Az udvar. Parókák. Halhéjas azoknyák. 
Madame de Scvigne. Megtérésck. La Longueville. Ni-
non. Brinvilliers asszony. Becstlletbeli;dolgok.) 98 

NYOLCZADIK FEJEZET. Egyházi ékesszó Jás és 
p o l i t ik a. B os s n e t é s F é n é l o n. A q u i e-
t ism us. 

(BuurdalouE'. Massillon. La Rue. Bossuet. ~..,enelon. 
Quictismus. La Guyon.) 148 

KILENCZ~:DIK FEJEZET. Vis z á l y ok a r ó ma i u d
varral. 

(A regaliák. Az 1682. declaratio. A mentelmi jog) 167 
TIZEDIKFEJEZET.A nantesi kibocsátvány visz-

s z a v é t e l e. 
(A CBmisardok.) 176 

'l'IZENEGYEDIK FEJEZET. A j a n se n is t á k. 
(Jansen. Az öt tétel. Saint-Cyran. Port-Royal. Ar

nauld. A probabilismus. Pascal. De Sacy bibliája. Ra-
cine. Queene l. Az "Unigenitu11" bulla.) 186 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. A ke r c e z t é n y v a ll á.-
si viták. 

Jurieu. Bayle. Pascal. Huet. Bossuet.) 220 
TIZENHARMADIK FEJEZET. A franczia nyelv és 

i ro d alom. 
(Balsac. Voiture. Bartas. Bent~erade. Chapelain. 

Paul Scarron. Az akademia. Jean Beptista Rousseau. 
La Fontaine. Boileau. Moralisták. Saint-EvremiJnd. La 
Rochefoucauld. La Bruyére. Sa int-Simon. Fontenelle ). 237 



- Ill -

TIZENNEGYEDIK J4'EJEZET. Holt nyelvek.- lté
s z e t. 

(A latinisták. A feliratok és széptudományok 

Lap. 

akademiája. Hirlapok. A régiek és az ujak. Dacier). 260 
TIZENÖTÖDIK FEJEZ E'l'. A sz -i n ház. 

(Komikusok. Corneille. Racine. Moliére.) . 269 
TIZENHATODIK FEJEZET. Angolország.-1. Károly. 

(1. Károly. Bukingham. Presbyterianusok. Pol
gárbáboru. Ho.<szu parlament. Irhon. A függetlenek. 
Cromwell.) 288 

TIZENHETEDIK J4'EJEZET. A n go l köztárs as á g. 
(A protectoratus. Cromwell Rikhá.rd.) 323 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZE'l'. Az angol restau-
r a t i o. 

(Il. Károly. Quakerek. Peon Vilmos. Oate~ Ti
tus. Shattesbury. A Habeas Corpus. Whig-ck és Tory-k. 
Il. Jakab. Oraniai Vilmos. Madborough.) . 337 

TIZENKILENCZEDIK J4"'EJEZET. III. V i lm o s.-A n n a. 
(Ilf. Vilmos. Anna. Angol bank.- Keletindiai tár-

saság.) 358 
HUSZADIK J4"'EJEZET. Angol it·odalom.- Jog-

t u d ó 8 ok. . 
(Milton. Dryden. Swift. Addison. Pope. De J4"'oe. 

Harrington. Hobbes. Locke.) 3 il 
HUSZONEGYEDIK FEJEZET. N é me t o r sz á g. 

(Morva-testvérek. l. Leopold.) . 392 
HUSZONKETT.Jt~DIK FEJEZET. T ö t· ö ko rs z ág. 

(III. Amurat. lll. .Muhamed. Uskokok. Et·dély. 
Zsitvatoroki béke. I. Mustafa és II. Otman. IV. Amu
rat. Maroniták. Drúzok. Fakr-eddyn. Perzsia. Thamasp. 
I. Nagy-Abbas. IV. Muhamed. Candiai háboru. Szent
gothárdi csata. Vallvári béke. Bécs ostroma. Sobieski. 
II. Solimao.ll. Mustafa. Savoyi Eugen. Karloviczi béke. 
Ragusa. Péterváradi csata. Passaroviczi béke.) • 403 

HUSZONHARMADIK l!"' EJ EZ ET. Ma g y a r- és E r d é l y-
o re z ág. 

(l. József.) 428 
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET. Spanyolország és 

Port u gal. 



- IV -

Lap. 
(IV. Fülöp. Portugal. IV. Br&ganza János. VI. 

Alfonz. IL Péter. IL Károly.) ·436 
HUSZONÖTÖDIK FEJEZET. A 8 p a n y o l ü rök ö-

s ö d é 8. 

(V. Fülöp. Fl'idlingeni és hochstetti c1:1ata. Utrechti 
béke. Rastadti béke. 451 

HUSZONHATODIK FEJEZET. XIV. Lajos v é g n a p i a i. 467 

HUSZONHETEDIK FEJEZET. Sk a n d i n a v i a. 
(Svédország. Kri8ztina. X. Károly Gusztáv. Roas-

kildi béke. XI. Károly. Dánia. Dán alkotmány. Svéd 
alkotmány.) 471 

HUSZONNYOLCZADIK FEJEZF~1.'. L e n g y e l o r sz á g. 
(Lubomirski zavargásai. Sobieski (III.) János.) 492 

HUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. O ro sz o r8zág. 
(A Romanowok. Ill. Iván. IV. Vazul. IV. Iván. 

Kozákok. Siberia. I. Fcdor. Boris. II. Godounof Fedor. 
III. Romanow Mihály. Michlillovics Alexius. Szakadárok. 
III. Fe dor. Orosz alkotmány. Bojárok. Városiak és 
parasztok. Papság. Ziófia.) 498 

HARMINCZADIK FEJEZET. Nagy-Péter és XII. 
Károly. 

(XII. Károly. Narvai csatw. Mazeppa. Pultavai 
csata. XII. Károly halála. A megváltoztatott svéd alkot
mány. Görtz halála. Nystadti béke. Péter intézkedései. 
Nemesség. Egyház. Alexius. Péter második utazása. Pé-
~rH~ML) ~l 

HARMINCZEGYEDIK FEJEZET. O la sz o r sz ág. - A 
s p a n y o l u r a l o m. 

(Lombardia. A két-siciti ai kit·ályság. Campanella. 
o~suna herczeg. D' Arco8 herczeg. Masaniello. Ragály) 550 

HA1HfiNCZKE1'1.'EDIK. F..,EJEZET. V e l e n c z e. 
(Uskokok. Bedmar iisszee8küvése.) • 580 

HARMINCZHARMADIK FEJEZET. Sa v o y a.- V a l t e l-
l i n a. - G e n u a. - Ma n t u a i és m o n fe r r a t i 
ö r ö k ö s ö d é s. 

(Savoya. Emanuel Filibert. I. Károly Emanuol. 
Valtellina. Gen ua. Mantuai örökösödés.) 58 G 

HARMINCZNEGYEDIK FEJEZET. P á p a i á ll am. 



Lap. 
(X. Incze. VII. Sándor. IX. Kelemen. X. Kelemen. 

XL Incze. VIII. Sándor. XI. Kelemen, 600 
HARMINCZÖTÖDIK FEJEZET. XIV. Lajos befolyá-

s a. - Me ss i n a és G e n u a. - A B a r b ett ik. -
S p a n y o l ö r ö k ö s ö d é s. 

(Messinai lázadás. A Barbettik. A spanyol örö· 
kösödési háboru. Utrechti bélceszerzf!déR.) . 611 

HARMINCZHATODIK FEJEZET. Tos c ana . 625 
HARMINCZHETEEIK FEJEZET. O l as z i r o d a lom. 

(Tasso. Mari ni. Metaphorák . .fi~ gy házi szóno kok. 
Grammaticusok. Bartoli. Pallavicino. Segneri. Magalotti. 
Boccalini. Salvini. Tassoni. Bracciolini. Chiabrera. Ar· 
cadia. FilicaJa. Guidi. Menzini. Szinház. Maecená.s ok.) 634 

HARMINCZNYOLCZADIK FEJEZET. Szépmiiv é-
sze tek. 

(A Caraccik. Domenichino. Albani. Caravaggio. 
Guido. Guercino. Lanfranco. Pier de Cortona. Ribera. 
Giordano. Salvator Rosa. Florencziek. Fresco-festők. 
Távlat. Cremonaiak. A Campik. A Pt·ocaccinik. Mila· 
nóiak. Genuaiak. Piemontiak. Velenczeiek, Szobrászat 
és épitészet. Bernini. Maderno. Fon tana. Borromini. Spa
nyolok. Velasqnez. Murillo. Németalf'óldiek. Rubens. 
Hollandiak. Bamboccio. Németek. Angolok. Jones. 
Wren, Francziák. Poussin. Callot. Lesueur. Lebrun. 
Mignard. Puget. Girardon. Perrault. Lemercier. Blon
del. Hardouin. Le Notre. ZománczozáA. Müvészet-tör-
ténelmek.) l 671. 

HARMINCZKILENCZEDIK FEJEZET. B ö l cs é a z e t. 
(Gassendi. Descartes. Huet. Malebranche. Spioo-

sa. Locke. Clarke. Leibnitz. Thomasius.) 714 
NEGYVENEDIK FEJEZET. 'l'ársadalmi tudomá-

nyok, 
(Puffendol'f. Nevelésügy. N emzetgazdászat. Politi-

ka. Jogtudomány. Van Espen. Leibnitz. Domat.) 750 
NEGYVENEGYEDIK FEJEZET. T ö r t é n e lm i t u d o-

mán y ok. 
(Földleirás. Keleti irodalom. Régészet. Kortan. 

Tudományosság. Bianchini. Magliabecchi, Hardouin. 
TörténelP-m. A történet bölcsészete. Bossuet. Vico.) . 765 



- VI -

NEGYVENKETTEDIK FEJEZET. Te •· més zettudo
mán y ok és me n n y is é g t a n. 

(Torricelli. Aceadernia del Cimento. Viviani. Bo-

Lap. 

relli. Külföldi akademiák. Vegytan. Boyle. Természet- • 
történet. Állattan. Baneztan és Élettan. Gyógytan. Fü
vfiszet. Földtan. Mennyiségtan. Erömütan. Láttan. Csil-
lagászat. Newton. A Cassinik.) . 791 

ZÁRSZO . . . . . 832 

Felvllágositó jegyzetek 

a XVI. könyvhez. 

A) A társadalom a Fronde után . 841 
B) XIV. Lajos jogigényei a spanyol monarchia több államára 854 
C) A gallikán szabadságok 861 
D) Türelmetlenségi törvények Iriandban 866 
E}Harl'ington , 871 
F) Mohammed, III. Arnurat fiának körülmetéltelési ünnepé-

lye 1582-ben 881 
G) Török ünnepélyek 1675·böl . 892 
H) Spanyol örökösödési háboru . 898 
I) Fenelon levele XIV. Lajoshoz 955 
L) Conti-nak lengyel királylyá választatása 963 
M) Üssuna herezeg kormánya 965 
N) Bedmar összeesküvése 973 
O) Measina odahagyása . . 984 
1!.1) Genua és XIV. Lajos 988 
Q) Flórenczi azok ásváltozások 1600-ban 996 

Vége a XVI. könyvnek. 



TllENHATODIK KÖNYV. 

T a r t a lom. 

XIV. Lajos. - Gallikanusok és jansenistAk. - Az angol é~ franczia iro
dalom aranykora. - AngolorszAgi forradalom. - Spanyol öröködési hAboru. -
A törökök leveretése és 01'oszorsdg fólemelkedése. - Olaszol'szági nyomoruaá
gok. - A positiv tudományok haladisa. 

BLSÖ FEJEZET. 

Á It a l á n o s á t t ek i n t és. 

A harminczéves háboru európai polgárháborúnak tekinthetö, 
mellyböl uj politikai és jogrendszer fakadt. A katholikus párt, a 
helyett hogy diadalmaskodott volna, egy uj, az övétől különbözö 
vallásgyakorlatot talált maga mcllett; a két hatalmat, legfőbb tá
maszai t, elerötlenitve; a pápai felsőbbséget világi dolgokban alig több
nek mint olly kérdésnek, hogy felette hittudorok vitázzanak. A tudo
mány ban és politikában az anyagi eszmék elfoglalták a vallási ak 
helyét ; s mindezek daczára a kedélyek mégsem voltak annyira 
megnyugtatva, hogy megengedjék a türelmességet j s a vallás nevé
ben még üldözéseket s vérontást fogunk látni a katholikusoknál és 
protestánsoknál, mert azon pártnak, mellynek sokat kellett félnie, 
sok boszulni valója is van. 

Ausztriát, melly mértéktelen nagyravágyásával veszélyeztette 
az európai függetlenséget és nagy visszahatást idézett elö, n west
pháliai bék~ megakadályozta, hogy egész Németországot a katholikus 
vallásban egyesi ts e, s ellentéteül Poroszországot alkotta j Elsass-szal 
elragadta töle a tehetséget, hogy a Iothringeni és többi fejedelme-

XVl, l 



ket a Rajnánál függésökben fentartsa, elitimervén két régi hűbére
sének függetlenségét, s kérdésbe helyezvén felsőbbségét Németor
szágban. Nem maradt tehát egyéb számára 1 mint saját alattvalóit 
fékezni s megerősíteni otthon uralmát. 

Mig e béke a többi országok nemzeti egy::légét meg::~.zilárdi

totta, Németországét több önálló államra azétdaraholta j a monar
.chiai hatalom megoszlott a nagy hűbéresek között1 !dk független fe
jedelmekké lönek, alattvalóiknak na gy o bb elnyomására, s nem lé
vén korlátolva gyakran ezek kárára egymással szövetke:.~tek. A szer
vezet, mellyet a birodalom nyert, kicsinyben mintaképét nyujtá az uj 
politikai jognak, meghatározván s biztositván minden egyes fejede
lemnek kötelmcit j a birodalmi gyülés, a nemzeti képviseleteknek 
csirája, szervezteteit; minden egyes állam viszonylatai a többiekhez 
és saját tagjaihoz határozottan megállapíttattak j minden fejedelem" 
nek biztosittatott a területi felsöbbség j az egy házi ak alárendeltettek 
a politikai hatalomnak; a császár meggátoltatott az önkényes szám
tizetésekben j a lelkíi8mereti szabadság jogilag s tettleg elismertetett1 

a nyilvános vallásgyakorlat mindazoknak, kik annak már birtokában 
voltak, s az otthoni mindenkinek biztosittatott j a különbözö vallás
felekezetek között polgád egyenlőseg hozatott be j a politikai szabad
ság nem volt többé kiváltság, hanem elv j a magánbirtok az amnc
stia alta! biztosíttatott, a politikai tulajdon pedig a kárpótlások és 
visszaadások által elismertetett j minden állarn t>zabadon köthetett 
szövetségeket j s végre valamennyien viszonosan kötelezték magu
kat, hogy kötelmeiknek eleget fognak tenni. 

Ezek voltak az elvek j de a szervezet ezen bonyolodottsága a 
mozgásra anélkül is lassu nemzetnek haladását akadályozta; s ha a 
kis fejedelmek függetlenségére elönyös volt a császár ellensu
lyoztatása, azon körülmény, hogy ezen azoigálatot Svéd- és Franczia
ország tevé, csak irigységet és sztinetl~n zavarokat szült. 

Spanyolország nem volt képes még a fellázadt Portugált sem 
engedelmességre téríteni, s kénytelen vala segélyért Németal
földhöz folyamodni 1 melly hasonlóan fölszabadította magát uralma 
alól. 

Ezen utóbbiban a fejedelmi hatalom, rövid idejü tartam után, 
sem a ki.i nemességgel, sem a községekkel szemben nem tarthatta 
magát, s foederativ oligarchia fejlődött. Belátó hazafiak azt tanácsol
ták, hogy Németalföld tartsa magát távol a szárazfiild ügyeitől, ellen
ben a tengeren erösítse magát s a keresltedés előnyeit ügyekezzék 
kizsákmányolni. S ez valóbau nagy fontosságot nyert; a westpháliai 
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béke megszabadítá békóiból; mert habár a tengeri hajózitsl·ól nem 
is volt benne szó, mindazáltal a RRjna-hajózás határozatai könnyen 
alkalmazhatók voltak reá ; de ha a népek előbb területekért keve
redtek egymással harczba, midőn tudnillik minden vagyon a földbir
toktól függött, mo!ltantól már a kereskedés is ok ot Rzolgáltatott ellen
ségeskedésekre, n.iután bebi1.onyult, hogy épolly söt még nagyobb 
előnyöket nyujt. 

Ola8zország semmi, vagy kevés érvénynyel birt, miután a pápák 
annyi népet vesztette!( j Nápoly és Milano, e szerencsétlen t:1rtomá
nyok, alig merészeltek ollykor följajdulni, hogy kenyérért esdekelje
nek j Velencze, a tengeri uralom jogarát kezeibtil kiejtve, erőlködni 

volt kénytelen, hogy magát az ozmánok ellen megvédje j Genua saját 
egyenetlenségei s a szomszédok kapzsi birvágya ellen küzdött j 
Savoya, helyzeténél f•>gva fontos Ausztriára és Franc~iaországra, meg
rövidítését volt Hnytelen türni birtokainak, a mennyiben egyrészről 
a schweiziak egy részt elfoglalva tnrtottak, rnásrészröl pedig a fran
cziálmak egy részt átengedett, kik tet!'lzésök szerént benyomulhattak 
az ország szivébn. 

A schweiziak, mentek saját uevökre vezetett láboruktól, má
sokért harczoltak miudenfelé, mindazáltal különös hajlammal Fran
cziaországhoz, féltékenységből hajdani uraik iránt. Francziaországgal 
tartott Svédország is, melly fontos állást biztositott magának a német 
birodalomban azáltal, hogy Brcmát, Werdent, Pomeraniát és Zwei
brtlcken-t birtokába kerítette s a westpháliai bél(ekiitésnek egyik biz
tosítójaként érvényesíte magát. 

Minden a legkedvezéíbben látHzott tP-hát alakulni Francziaor
szág nagyobboclá,;át·a, melly Uuneoban és Piguerolban Olaszot·szág, 
Elsass és Lothringen váraiban Németország és Németalföld kulcsait 
tartá kezeiben, Angliát pedig Uünkirchenböl és Marclikból fenyegette. 
Megszabadulván polgárháboruitól ós az olaszországi hadjáratok vész
teljes dicsvágyától, mig a közvélemény által a westpháliai békekötés 
szerzöje- s a németek szabadságának védfalaként ünnepeltetett, benn 
javítá pénziigyeit s megeréísité a királyi hatalmat. Francziaország 
királyai előbb gyözedelmeskedvén a nagy hübéresek, késéíbb a ne
messég s végre a magistratura felett, nem elégedtek meg azzal, hogy 
az ellenállást bizonyos határok közé szoritsák, de teljesen leigázták 
valamennyit s.kényurakká lőnek. 

Angolországban ellenben a hatalom meg volt osztva a fejede
lem és az aristocratia között, mindkettö egyaránt lévén érdekelve a 
közjó előmozdításában. Hogy azonban a megosztás egyenlő legyen, 

l* 
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az országnak két forradalmon kellett átesnie j mellyeket a reformatio 
már előkészített, de az előbbi királyok erélye elnyomott. 

Dániában a királyi hatalom megszilárdul j Svédországban abso
lutismussá lesz 1 melly rövid időn egy hiányos alkotmánynak ad 
helyet. Lengyelországban a választások szerencsétlen rendszere foly
tán fejetlenség és egyenetlenség uralkodnak, mig a törökök és oro
szok fenyegetik. Liefland a skandinavokkal érintkezésbe hozza az 
oroszokat, kik nem .tartoznak tö~bé egyedlll Ázsiához j s az európai 
politika szálai kinyulnak ezentul E!!zakra és Keletre it!. 

Ezen országokban, mellyek nem mentek keresztUl a feudalis
ruuson, biányzottak az ebből fejlődő intézmények. Skandináviában 
a felsöbb osztályok ból or:,;zágos rend képziídött j Svédországban a 
többi osztályok meghatározott rendek &.Ital képviseltettek j Oroszor
szágban a nagyok hatósági jogokat gyakoroltak birtokaikon, de po
litikaiak at nem j személyes jogokkal bírtak, de nem feudalis felsöbb
séggeL Sem itt, sem az egész Eszakon nem volt érezhető a jogtudó
sok befolyása, melly másutt a római jog ismeretében gyökerezve, az 
önkényt a tudományos formával helyettesíteni, a feudalis hatalmat 
és a külön törvényhozásokat egyetlen hatóságban összpontosítani, é~ 
a társadalmi elemeket egy közös jogban összeolvasztani ügyekezett. 

A musulmanoknál, kiknél egy vallási könyv képezi a kormány 
alapját, a törvényhozási és birói batalom nem független a fejedelem
től, mindazáltal a szent könyvből meríti erejét i nagyok és kicsinyek 
egyenlök a jogokban j az örökösök egyformán osztoznak az örökség
ben; az egyén nincs a talajhoz kötve : de az élet és vagyon feletti 
határtalan önkény, mcllyet még a közvélemény sem fékez, szomorn 
következményekkel birt. 

A császári és pápai hatalomnak hiányosan kijelölt határai a meg
előzött évszázadokban egyenetlenségeket okoztak és ártottak a két 
hatalom mélt6~ágának. A feudalismus uralma alatt a hübérnökség 
viszonyai nem függtek a népek akaratától vagy j övöjök érdekeitől j 

sőt inkább, mivel a földbirtok a személyek jogaihoz volt kötve, egy 
házasság, egy örökség megváltoztatták a legbensöbb viszonyokat j a 
tartományok, természetes központjaiktól elszakítva, idegenek tulaj
donaivá lettek i s a nemzetiségek önkényes határozatoknak feláldoz
tattak. 

A pápáknak sikerült megóvni Európát a musulmaook, a házas· 
ság és család méltóságát a fejedehnek mértékletlensége, az egyházi 
fegyelmet a nemesi hatalom tulkapó befolyása ellen. Közbenjáról:lg 
lépvén föl fejedelmek éR nP.pek között1 oltalmazták az igazságot, olly-



kor megakadályozták a háborut s mindig enyhitették annak kegyet
lenségél; azonban nem sikerült megállapítaniok a viszonylatokat 
állam é~ állam között, miután minden állandöság megegyeztethetJen 
volt a feudalismussal s az ('gyáltalán harczias sz::ízadok erköl
cseiveL 

Az igazságok és országok felfedezései, mellyek az embert szo· 
kásaitól el távolitván eltávolíták öt eszmekörétől is j az ó- kor tanul
ruányozása,mellynek fénye a jelent halványnak tünteté föl; rgy, egé
szen más mint kere~ztény forrásokból merített irodalom j a római jog, 
melly a hazai és történelmi intézményeitet kicsiny lé 1 olly tényezök 
voltak, mellyek a vallási eszméket háttérbe szorították ; s mig V. Ká
roly ig a pápák, zsinatok és nemzeti képviseletek ha:ározataiból eredő 
katholikus közjog uralkodott, most ennek helyét symbolismus nélküli 
politika foglalja cl, melly csupán gyakorlati Ugyességen alapszik, 
ingadozás a vallásban és morálban, romlottság s az egység hiánya. 

A vallási reform tehát politikaira vezetett, s azon korszak jel
leme, mellybe lépünk, a csupán önkényes szerzödésekre fektetett 
népjog átalakítása. Nem képezi ennek alapját többé a minden nem
zeliségne!t saját jog eszméje, s nem sérthetlencbb annál, mellyet min
den család vagy egyén saját javának elömozdítását·a lehetőleg alkal
maz; de föltétel, hogy az államok mozdulatlanok maradjanak 1 hogy 
erejök egyenlőségének arányában rendezltcdjenek, s az egyensuly 
legyen a gyöngék bizto;;ítéka. Ezen rendszer különösen Olaszország
ban már gyakorlatba jött 1 azonban megmaradt valami fensőbb: a 
császáraág az egyházi felavatássaL Illy felsöbbség azonban, melly 
inkább érzelmi volt mint tényleges, sérteni látszott azon független
séget, mellyte a fejedelmek törekedtek, s közös erőlködéseik benn és 
künn, és pedig a vallás ürügye alatt, annak elnyomására irányultak. 
Az ebből fejlődő hosszas küzdclem sokféle belső és ktilslí egyezményt 
szült; a gyöngéket oltalmazni akarták az erősek ellen; a vallási elv 
alárendeltetett a politikainak, elannyira, hogy Francziaország a pro
testansok védhatalma lett ; és igy keletkezett az anyagi egyensuly 
rendszere, melly a franczia forradalomig fenállott. 

Ezen egyensulynak alapja nem az igazság és jog, hanem a tény, 
mcrt a mi fenálló, az jognak tekintelik; nincs föltétlen és örök elve, 
hanem megakadályozni ügyckszik, hogy egyes állam tulhatalmassá 
ne lehessen. Egészen k!ilönbözik tehát azon politikai rendszertől, 

melly mások jogainak tiszteletben tartásával, az általánosan elismert 
jog birtokábau magát fentartani ügyekszik. Ezen rend~zer a békét 
keresi, amaz folytonosan támadó helyzetben áll1 nem a lelkismere-



tek ben gyöker<'zik, sem nem helyezi magát i~teni oltalom alá i örö
kiisödésekkel, családi viszonyokkal foglalkozván, a közjognak ma-_ 
gánjogi formákat kölcsönzött s a diplomatákból az ügyvédeknek egy 
n emét alkotta; végre annyi háboru t okozott, mennyit megakadá!yozni 
lett volna feladata. l) 

Azon szokásjog, melly a polgári, köz- és népjogban a positív 
törvényt mindenütt megelőzi, addig érvényben álló szabályul szolgált; 
önkényes, gyakran barbAr szokásokat Bzült, de a vallás helyreiga
zította azokat s erkölcsi hatalommal ellensulyozta az anyagit. Meg
törvén az egység, az érdekek ellentéte ezek kiegyeztctését paran
csolta, s a jogi elvek alkalmazást nyertek az államok közötti viszony
latokra, miből a szcrzödésszeJ'li népjog keletkezett. A hatalommá lett 
tudósok azon fáradoztak, hogy alapot találjanak számára a tanultság
ban inkább mint az idő különös körülményeiben és a történelemben; 
az általok f•ilállított törvényuket. megsérteni csakhamar szégyennek 
tartatott. Az államtudomány is észszerii lett, sőt azonosíttatott még 
a természetjoggal is, különöscn az angol forradalmárok s a XVIII. 
század böJesészei által, kik kikiítltották a tömeg souverainitását. 

Ha ezen korszakokat leirandottuk, kérdezni fogjuk, melly igaz
ságtalanságokat g~l.tolt meg ezen egyensuly-rcnd:-~zer? milly hasznos 
vagy szerenesés eszmét hagyott örökségül az utókornak'( Látni fog
juk, hogy teljesen fölforgattatik B a fcg-yvet· erejével ismét vissza
állíttatik; egy nagy férfiuuak, minö XII. Károly, ll. Frigyes vagy 
Napoleon, váratlan föltünése elégséges annak fölforgatására; nem 
veszi számításba a népek természetes mozgását s azok haladását ; a 
béke egyedül a fegyverel•en B az ellentéteken nyugszik, ami a fegy
veres héke feltalálására vezetett; ha ~'gy nemzet igazságtalanságot 
követett el, a többiek mi udjárt kényszerítetteknek mondják magukat 
annak utánzására, mert ezt követeli az cgycnsuly fcmtartása. Min
denrc, mi az egycnsulyt megzavarhatta, valamennyien vigyáztak, s 
ez természetesen ürligyet szolgáltatott beavatkozásokra, háborukra, 
szövetségekrc és közbenjárásokra ; gyakran az önzé!l bő táplálékot 
talált itt, s az erősebb határozta cl, milly értelemben kelljen magya
rázni az egycmulyt : a békekötP-sek nem a győztes tetszése szerént 

1) Richelieu a11t mondá, I.Jogy il .faut néyocic1' sans cesse tle p1·es el de loin, 

s ez oltiJÓ! mindenfelé állaud<Í követségeiteJt alapított. Rómának azonban már a XIV. 
és XV. században voltak !tövetstlgei ; épigy Flóreneznek is, azért mondja Segni 
Stm·ie florenline czimii munkájtl.uak I. könyvében: "A városnak érdekében állott 
i\rn&z állammal (Sien>t) a jó vis:r.onyllltot fentart11ni. R ez oklui/ követet tartott ott. u 
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történte),, hanem több állam beleegyezésétől függtHk, s egyetlen állam 
sem volt biztos szerzeményére nézve, mig valamennyi vagy a legna
gyobb rész nem helyeselte j a nl-p ek elosztattak, megsz.ámittattak, 
kicseréltettek mint a c>~ordák, anélkiil, hogy érzelmeik, ohajaik és 
nemzetiségök figyelembe vétettek volna. A népek kiizötti kapocs 
nem volt egyéb mint a fejedelmek örökösödé~i joga, a népek, mint 
valami jószág, a fejedelmi családok tulajdona; a népjogok alapelveire 
fölváltva hivatkoztak, s megaérték azokat, amint érdekeik kívánták, . 
daczára és szégyenérc annak hogy nyilván hirdették j s mig a böl
csészek fenhangon hirdették a nép souverainitását, a miniszterek a 
teljes béke közepctt fölosztottak egy országot j n népjog megsértésé· 
nek illy példája egész so1·át vonta maga után hasonló igazságtalan· 
ságoknak. 

Ezek elkerülhetetlen következményei voltak a rendszernek s 
ha közvetlenül nem jöttek, a közvéleménynek tulajdonftandó. A mü· 
vészet egyesült a tudománynyal a társadalmi bajok orvoslására, 
együtt fentarták a szellem tevékenységél még a járom alatt is, orvos
Ják a háboruk által ütött sebeket, mérséklék az embertelen. pénz
zsarolásokat, a fejedelmek pazarlását j szelídíték az erkölcsöket, sza
podták az élvezetcket és viszonylatokat a hosszu időn át egymástól 
elkülönített osztályok közütt j a születési aristocratia ellenében az 
ész aristocratiáját állíták fel, melly küzdött a nagyok tekintetnélküH
séges a hatalom visszaélései ellen, végre a közvéleményt teremté, 
Ez, mellynek hatalma folyvást növekedett, s az ész, melly mindinkább 
felszabadítá magát a békókból, megakadályozták, hogy a köz és a 
nemzetközi jogban az erőszak legyen az egyedül uralkodó. 

Az egyensuly elmélete elnyomta a népek szavát és érdekeit s 
otthon a fejedelmek önkényének engedte át. Ezért történt, hogy a 
nép akarata csak a legritkább esetben nyilatkozott s minden kezde
ményezés az udvaroktól indult ki. Az anyagi jóllétre irányzott tö· 
rekvések is megszoiÍtották a nemzetek és egyesek szabadságát azon 
iirügy alatt, hogy azok az ö javokat ezéJozzák : s minlhogy annak 
elérésére más eszközöket nem ismertek, ollykor a legképtelenebb 
nemzetgazdászati kisérletekhez folyamodtak, mellyek nek olly közvet
len káros kövctl{ezményei voltak a népekre. Az egyetlen gazdagság
nak tekintették a bevitdt s. azon államot gazdagnak, melly több 
árut vitt ki, mint a mennyit vett. Eszeréut azon állam a jóllét leg 
magasb fokán állott volna, me Ily semmit sem v á sárolt j s illy nézetek
kel a kereskedés teljesen megsemmisíttetik vala, ha szerenesés kö-



vetkezetlenség folytán ezen rendszer külön szerzödések kötése által 
meg nem sértetik. 

A nyereség és a munkás közé torlódtak a pénzügyek, s hogy 
ezeket virágzókká tegyék, a kormányok ügyekeztek a kere.skedel
met és ipart emelni; késöbb ezzel sem boldogulván, a pénzügy-tudo
mányt abban vélték föltalálni, hogy nem keresték többé, mennyit 
van joguk a polgártól az állam javára követelni, hanem hogyan lehet 
őt kizsaroini, anélkül, hogy teljesen megsemmisíttessék. A legföbb 
tudomány tehát abban állott, hogy az adók fölemeltessenek; s igy a 
polgárok többet fizettek, de nem voltak azért gazdagabbak. Az állam 
bevételeit fölemésztette az udvarok fényüzése, a hadseregek, a bo
nyolodott közigazgatás: s ez a papírpénz behozatalára s az állama
dósságokra vezetett, mellyek alkalmas segédeszközök ugyan, de a 
kényurak kezeiben vészteljesekké lettek, s a javak és termények ér
tékét önkényes ingadozásoknak tették ki. Mint átmeneti időkben 

történni szokott, a régi bajokból sok maradt f'ln a egyesült az ujak
kal. A kiváltságos állást, melylyel előbb az egyháziak bírtak, a ka
tonák magukhoz ragadták; az egyháziak befolytak még ugyan a po
litikai ügyekbe, de ollykor r:waszsággal kellett élniök, mint annak, 
ki elveszté a hatalmat. A vallási üldözések alább hagytak, de meg
maradt az elkeseredettség s a theologiai vitatkozások. A magasb osz
tályok felhagytak kevélységöltkel, de közönbösek s léhák lettek. 
Amerika uj s India elterjedt készítményei, a föld- és kézipar javi
tásai, a mindinkább terjeszkedő fényüzés szaporította a tömeg élve
zeteit; de együttesen föl is izgatták a szenvedélyeket, különösen a 
népek és forgalom nagy központjaiban, hol a szegény érintkezvén a 
gazdaggal, elsajátította annak büneit is 1 s lealacsonyította magát, 
ügyekezvén őt mindenben utánozni. 

Illyen Európának állapota, mellyet haladásnak neveznek. 

MÁSODIK FEJEZET. 

Fr a n c z i a o r 8 z á g. - XIII. L aj o 8 és R i c h e l i e u. 

M~dlcl Márin. 

IV. Henrik halálakor (1610 roajus 14. ), me Ily külellenségeire 
olly kedvező volt, hogy az ö wüvök látszott lenni, neje, Medici Mária, 
erölködött férje halála folytán szomorunak látszani, s d' Épernon her· 
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C:i:eg kardja áltnl az alig kilencz éves XIII. Lajos helyett regensnő
nek kiáltatván ki, megsemmisítette mindazt, mit férje tett vagy elő
készített. Henrik féltékeny volt a flórenczi Concino Concini irányá
ban, s Mária összebázasitotta .öt Galigaj Leonorával, ki ernbuga volt 
és meghittje j Henrik Spanyolo1·szág iránt nagyon ellenséges indu
laltal viseltetett, Mária pedig békére nyujtá kezét eljegyezvén a fia
tal királynak III. Fülöp leányát, s egyik nővérét az asturiai herczeg
nek j Henrik bizalmával Qjándékozta meg Sullyt, Mária pedig kény
szerítette öt a visszalépésre, ki 1641-ig a közügyektől visszavonulva 
élt s ezen idöt arra használta, hogy szeretett urának emlékeit megírta. 

Francziaország a feudalis és protestana párt által szétszakgatva 
lévén, mellyek ellenségei voltak a párizsi összpontosításnak és a mo
narchiának, a regensnö a politikai egység egyetlen lebetöségét talán 
csak a katholikus egységben látta. S valóban az uralomra és zsák
mányra vágyó királyi herezegak megujitották a IV. Henrik által el
nyomott zavarokat s kicsinyes ármányokat szöttek, a nélkül azonban 
hogy a bün erélyét képesek lettek volna kifejteni j a pártfők jutal
mak, hübérek, helytartóságok s méltóságok után vágytak, s töreked
tek a megkezdett munkát a második dynastia alatt ismét elővenni, 
hogy a tartományi helytartóságok örökségével helyettesítsék a nagy 
hübérek örökségét. 1) Azonban durva kapzsiságuk akadályozta öket, 
hogy politikai jelentöség•·c vergödjenek j Mária, szellemre és lelkü
letre egyaránt középszerü, ajkain mosolylyal s szivében keserűséggel 
kielégítette és megnyugtatta öket, roppant összegeket pazarolván a 
köz j ó kedveért. 

Az elégedetlenek azaz nagyravágyók által sürgetett s pár nap
pal a királynak nagykoruvá történt kikiáltatása után egybehítt rendi 
gyülés (1614. oktob.) szép beszédekkel, bókokkal s üres vitákkal 
pazarolta idejét j a három rend k özötti féltékenység, mellyet Con
cini ügyesen tudott éleszteni, megakadályozta, hogy basznos rend
szabályok jöhessenek létre. A polgári helytartó, a harmadik rend 
egy küldöttségénck élén, a kamrában egybegyUlt nemesi rendhez e 

l) Milly gyönge volt a királyi hatalom a tartományi főnemesség fölött, elö
aclja Mont&iJne : "Tekintsünk azét az udvartól meesze eső tartományokban, vegyük 
p~ldánl Bretagnet, a visszavonult s ottbon lakó nagy ur háztartását, hozzátarto
zóit, tisztjeit, foglalatosRágait, szolgálatát és ~zertartásait, s tekintsük képzelő dé
sének röptét is , ebben nincs többé semmi királyi ; uráról évenkint csak egyszer 
kell beszélni , mint Perzsia királyáról, s nem ismeri azt mint legfölebb n~mell7 
régi RÓgors/\gok b61, mellycket titkára tart világb. t ban •" 
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szav<lÍ.aL intézvén : "Bánjatok velünk ugy mint öcséitekkel es mt 

tisztelni és szeretni fogunk titeket" ez annyira füling()r\é a nemese
ket, h'ogy Senecey főúr a nemesi osztály nevében más nap tiltakozott: 
"Fölség, a harmadik rend, melly az utolsó helyet foglalja el, annyira 
megfeledkezett saját kötelességeiről, hogy velünk párhuzamba teszi 
magát. Pirulok ismételni Fölséged előtt azon szavakat·, mellyekkel 
bennünket meggyaláztak, Fölséged államát három fivérből álló csa
ládhoz hasonlitván, kik közöl elsöszülöttül az egyházi rendet, máso
dikul a mienket s harmadikul magukat mondják. Hová hanyatlottunk 
mi, ha c szavak igazak? Emlékezet óta tett szolgálataink, örökölt 
nemesi becsületünk 6 meltóságaink a helyett, hogy fölemeltek volna, 
inkább lcalacsonyitottak annyira, hogy a köznéppel a legszorosb társa
dalmi viszonyban legyünk, mclly c~ak létezik az emberek között, azaz 
testvériségben? Hozzon, oh Felséged, itéletet; s igazságteljes hatá
rozatával utasítsa iíket vissza kötelmcik körébe, hogy ismerjék el, 
kik vagyunk mi s mclly különbség van közöttünk. 1)" Illy fenhangon 
beszélt a nemeBség! a sok beszédnek s irásnak semmi eredménye 
sem volt s a népnek nem volt beWie má~ nyeresége, mint hogy a kö
veteket fizetnie kellett. A rendek szétoszlottak, hogy egészen más 
eszmékkel, csak az 17Fl9-iki évben gyüljenek ÍE:Imét össze 2). 

Az államkormányzat az özvegy királynő kezeiben hagyatott. 
Kén y uri hajlamai voltak, de egyedül nem tudott kormányozni, s vala
mint boszuállásaiban ugy a barátságban állhatatos lévén, magát egé
szen Concini önkényének veté alá. Ez megvádárolta magának Picar
diában a d' an erei marsallságot s több helytartóságot kapott; Máriát 
hatalmasan támogatta a királyi het·czegek és nagy hübércsek elleni 
küzdclmeiben; olhitettr~, hogy Ausztriát barátul kell megnyerni, mi
után nem lehet vele megküzdeni ; minthogy a protestaosok el nem 
üzhetök, gyengíteni kell öket ; s mct·t a nagyokat nem lehet megsem
misíteni, hízelegni kell nekik. A legfontosabb ügyek nem az állam
tanácsban, hanem azon értekezltltekben intéztettek el, mellyeket ö a 

1) P.·océd-ve>·bal de ln nub/e,qs~ nux étut" clu 161 L l Ul. lap. 
2 ) Thiervi:~ t. Tmité de let nuble~·•e c zi mü 16011-lmn megjelent. rnunkáját,,.n 

azon törvényt, rnelly szerént. a plebejusnak iilévi islwl:ti t.-mulrnányt kellett végez
nie, hogy a polgH.ri vagy egyházi jog tudorávn lehes~en, mig ellenben a nell>L'511Lk 
három évi folyam elegendő volt, ekkép indokolja: "A törvény bennünket sokkal 
nlkahna,abbal,nak tart. a tnrlom:ínyolc m~gszerzésére mint R Pemnemescket, rnert 
nekünk meg lévén eugedve a vadászat, mi töbiJ foglyot és más finom vadat esziink 
mint ök, s ez nekünk sokl;al élesebb elmét és értelmiséget ad, mint a millyennel 
azok biruak, kiJ' marha r\s disznóbussal tAplálkozns!lc." 47, I. 40. sz. 
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királyué,·al esténbtt tat·lott. A királynő kegyenezét mindcnki ~yü· 
!ölte, gőgös szerencsefinck csufuiták öt, marsallnllk, ki sohascm vi
selt fegyvert, minisztcrnck, ki az ország törvényeit nem ismerte, s 
tékozlónak, ki a IV. Henrik által megtakarított negyven milliút el
pazarolta. Az aristocraták nem szivelhették ezen eszPs férfiut, ki 
sa.iát érdemeinél fogva s nem születése folytán jutott e magas pol ezra, 
kinek még párbaja sem volt soha ; sértve ére1.ték magukat, hogy 
mig Galigajnak szabad bejárása volt az udvarnál,'elöttök el volt zárva 
a királyi kabinet ajtajfl; elhatározták tehát magukat, hogy a protes
tansokkal egyesülnek : képtelen szövetsége a fcudalismusnak a re
formatióval. Czéljuk volt XIII. Lajos királyt hatalmukba keríteni, 
ki épen ez idiíben kelt össze Anna d' Austria spanyol herczegnövel, 
s vele a hadsereg élén kellvén visszatérnie, a fölkeHik puskaropogásai 
között vonult be Párizsba ( 1615). 

A helyett hogy velök ellenségeskedésbe boc;;atkoznék, Concini 
azt tanácsolta, hogy vczérökkel, Condé herezeggel, alkudozzék s ügye
kezzék /)ket hivatalok, pénz és méltóságok osztogatása ~utal lekenye
rczni i kijelentctvén a királylyal, hogy a lázadók a ltözjó érdekében 
ragadtak fegyvert. Condé, ki nem volt olly nr.gyravágyó, elég vak
mcrö volt az udvarnál megjelenni, azon reményben, hogy Concinit 
megbuktatja s talán a l(irályt trónjától megfosztja, d1~ ott elfogatott. 
Az udvat· ezen lépése sziluát dohott az aknába i az elégedetlen her
ezegek fegyvert ragadnak, a rcgensnö hasonlót tesz: Concini ajánla
tot tesz, hogy sajátjából hétezer katonát állit ld, s ura maradván a 
helyzetnek, uj ministeriumot alakít (161!;), mellynek tagjává lett 
Armand Jean du Plessis (sziil. 1585) lugoni pUspök, kinek késöbb 
atyjárúl ö6iklött Richelieu néven meg kellett oldani azon feladatot, 
mellynek sulya alatt Concini összerosb:adt. 

· 1\Iúria és mcghittjc- a király mellé egy fiatal aragoniai apródot, 
dc L u y n cs A l b c r t c t adták azon reményben, hogy használható 
eszközük lesz; C;!; a11onban sajút érdekeinek eliímozditásara s önföl
emelésére gondolt; megnyerte Lajos szivét annyira 1 hogy ennek 
gycrmekségét idiín tul kiterjesztették i közlőtte vele a Mária ellen in
tézett gunyiratokat; gyanut csepegtetett szivébe, hogy meg akarja öt 
anyja mérgezni, kit méregkevcrők s olasz bűvészek környeznek i 
végre folyvást izgatta, hogy a marsallt t<ívolitsa el s legyen valóhan 
király. Lajos nem zárta cl füll'it c sugallások elöl; Concini meggyil
koltatott s holt teste a néptömeg által az utc:tákon gyalázatosan végig 
hurczoltatott (lG l 7. april 24); Vitry1 ki l)t meggyilkolta, jutalmul a. 
marsallbotot nyerte, vnlflmint. 'l'hC'mincs Conelé herezeg elfogásá-
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ert 1) j Concini vagyonát) kine! két milliouyi kinClitárj egy találta
tott s lakásán ugyanannyi készpénz, Luynes kapta; ö lett Franczia
ország ura, melly a nemesség diadalának a nép és a kirá.ly fölött va
kon ujongott. Ancrc marsall neje ellen egy badar s alávaló pet· indít
tatott, mert zsidókat, hüvészeket s csillagjósokat hozott Franciaor
szágba; talizmánokat, jelképeket , óvszereket készített; kakas- és 
galambvért használt gyógyszerekül ; olasz ezerzeteseket lélekidézé
sekre s ördögüzésre alkalmazott s a királyLőt bájitalokkal saját aka
ratának eszközévé tette. "A bájital, felele a vádlott, azon fölény, 
melylyel a fensőbb szellem bir a gyöngébb fölött" s nemes állhata
tossággal védelmezte magát a nevetséges vádak ellen s szenvedte a 
gyalázatos halált. 

Az özvegy királynő Blois kastély ba, Richelieu Avignonba szám
űzetett, hol a theologiáról irt. Luynes czélul tűzte magának a protes
tana és mnnicipalis elem elnyomását, hasonlőn d' Ancre marsallhoz, 
ki a feudalis párt leküzdésén fáradozott; azonban csakhamar minde
nekfelett tulnyomó lett azon törekvése, hogy magát és fi véreit hiva
talokkal , fizetésekkel és házasságok által gazdagitsa; herczeggé, 
pairré és mindenhatóvá lőn (1619). Ez ujabb elégedetlenséget szült; 
Mária ismét szabaddá lőn s a polgárháboru kitörése kűszöbön állott. 
Luynes "ki azt sem tudta, milly sulya van a kardnak" connetable-lá 
neveztetett, azonban kényszerítve látta magát Richelieuhöz fordulni, 
ki a békét hclyreállitotta, s Máriát reá birta, hogy vonuljon vissza 
bevárandó a jobb időt. Luynes visszaadván Condénak szabadságát 
támaszt keresett benne, s ez hü is maradt a királyhoz, de épen ezen 
tény s a kegyencznek gőgje ujabb nyugtalanságokat idézett elő ; 
Mária királynő leginkább szitotta a nyugtalanságot, nzonban fegyver 
által legyőzetett; sok nemes mogfosztatott birtokaitól, Richelieu pe
dig, kinek e győzelem köszönhető volt, a bíbornoki kalap elenyerésére 
való kilátással jutalmaztatott. 

Azonban a látszólag vallási, alapjokban mindazáltal politikai há
boruk teljes elnyomása nem volt olly könnyü. A tartományok egyked
vűen nem nézhették, hogy Párizs lesz központja a politikai életnek; s a 
Gueusök győzelme Hollandiában fölébreszté a hajlamot példájok kö
vetésére, hogy kezet nyujtva cgy1·észről ezeknek, másrészről a genfi-

1) Bouillon berezeg anuyi•·a megLoszaukodoH azon, hogy Fruuezi·wrRzlLg·
ban R mRrsallbot poroszlókilak H orgyillw.wkn,lk osztog11ttatik , hogy a m:•g:íét. 
visBZaküldto. 
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eknek a monarchiát községek szövetséges köztársaságává föloszlas
sák. A bugenották, kiket a nantesi edictum a aouverainitás egy ne
mével fölruházott, máris majd Montaubanban, majd Castresben, majd 
La Rocheileben tartották gyiiléseil<et, hol valamennyi egyházak kö
vetein, a consistorium tagjain s a legidősbeken kivül az angol király, 
Genf, Holland és a német fejedelmek titkos képviselői is megjelen
tek. Elejénte Genf dcmocraticus községrendszerét akarták utánozni, 
azután Hollandia társadalmi rendszerét behozni azaz kerületek sze
rént rendezett vallási köztársaságot szervezni j minden kerületnek 
lett volna tartományi gyülése, melly kormányoz s a nagy tanácsba 
képviselöket választ j R'>h!\n Henrik herczegnek, Su Ily vejének 
az•m szerep jutott volna, mellyet Hollandiában az oraniai herezeg 
vitt. A gyülésekben tehát nem vallási és lelkiismereti dolgok tár
gyaltattak, hanem politikával , hübéri kérdésekkel, municipalis jo
gokkal foglalkoztak s Francziaország azétdarabolásáról álmodoztak j 

az udvari párt üzelmcibe avatkoztak j de Boufllon herezeg s még in
kább Rohan minrlig résen álltak, hogy minden kínálkozó alkalmat 
fölhasználjanak: az északiak Angliával, a déliek Spanyolországgal 
álltak titkon ös8zeköttetésben. Azonban a pártnik az udvari élethez 
szokva, vagy részben elöregedve, nem igen voltak hajlandók a tábori 
életre, mint ezt a párt olu.jtotta. volna j a franczia nép nem érzett haj
lamot a respublikai eszmék iránt, mig a nemesség a király iránti hü
séget, ro int czimerét s nevét öröklé j s midön fegyvert : agadott el
lene, ez is csak azon szándékból tö~tént, hogy megszabadítsa öt a 
zanroktól j a ft·ancziák monarchicus szellemének tehát végre mégis 
diadalmaskodni kellett. 

A hugenottllk el116 háboruja. 
Midön azonban 11 király elrendelte (1620), hogy Bearn a koroná

hoz csatoltassék, s hogy a katholilmsoknak a protestaosok által el
foglalt javaik vi~szaadassanak, az utóbbiak fellázadtak s daczára 
Su Ily és M ornay intelmeinek La Rocheliebe gyülést hirdettek, hogy 
függetlenségöket kikiáltsált. Háborut. kellett tehát ellenök indítani, 
s a hadsereg vezetése Luynesre bizatott; hadvezéri szerencsétlenségc 
azonLan sulyosabbá tette lázát, mellyben szanvedett s ennek áldoza· 
tá vá lett (1 fi21 ). A clerus pénzsegélyei s Condé herezeg vitézsége 
helyreütötte az első vet•eségeket, s Montpellierbcn megerősíttetett 

ugyan ujra a nantesi szerződés (1622), de egyuttal kiköttetett a hu
genották összes erődeinek lerombolása La Rocheile és Montauban 
kivételével. 
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Jlicl.ICiit'll jt'lJl'IIIC. 

Az anya-királynil Lnynes halálával visszanyervén ismét befo
lyását, Ricbclieut a minisztf'ri tanácFoba helyezte, ki abból csakhamar 
mindenkit eltávolitott, ki utjában állott, 1) s júval feliiihaladván vala
mennyi minisztert az államiigyeknek uj életet adott , mert ö birt 
egyPdii.l tiszta fogalommal a monarehiár·M s annak sziikségéröl, hogy 
elvonja vele a franczia egységet a fenálllísát r.~nyegetlí kicsinyes 
nagyravágyás elöl. Lajoii nem szivelte öt, s igy szólott anyjához : 

N e b es z é l j n ek em e u~ r fi u r 6 I ; ií n n ~· :- r a '· ,\ ~y ó , ki 
me g fo g j a e n n i k i r á l y s á g o ma t. Azonban az (j nagyravá
gyá~a nem volt azonos egy Conciniéval és Luynesével, kiknek pél
dája neki intéstil szolgált. 'l'ekintete komoly volt, rnnzdulataiban 
nemes tartás, kifejezéseiben világos és kerrsetlcn, az irásban hatá
rozott és megfontoló, gyors fölfogással és fogalmazással, a cselek
vésben határozott anélkiil, hogy kimélctlen lett volna, egyaránt ügyes 
a nagy tervek készítésében és a l(is ármányok szövésébr·n; szerette 
a valódi dicsőséget, de hódolt a hius:ígnak is; minden akaratot a 
magáénak alárendelt, nem véve ki a királyét scm ; daczol a félelem 
által fölkorbácsolt gyülölség veszélyeivel; a félelem, mellyet felsőbb
sége hivataltársaira gyakut·olt, előre Liztositá javaslatainak helyes
lését s elfogadását.~) Ugyanazon czéh·a a legkülönbözőbb eazközö
ket hasziMilta, mert értett hozzá, hogy valameily gondolatot rendsze
resen kövessen s az(:rt a tényckkd is ki:llli.udjék. Oyliliilte a két 

l) Ezen időkre ujabb viiagut vetettek emlékiratai, "Mémoi1·e.v du Cardinal 

de Richelieu" (Pctitot gyüjteménye, 2. folyam XXVII. kötet lB:lil.) mellyek 1611-

1638-ig terjednek. Ezen emlékiratok hiteless~gét has,talanul vonták kétségbe né

mellyek, m'nt példhul V oltailE' a Politikai vé!JI·endeletét. 
") Motteville asszony az it{leln~k a kortársaknál ritita t~ruclkedetl,(.gével irja 

RichelieUJ·öl: "Da~zhm hibáinRk m~g !tell vallani, ltogy lwrlmak els!! embere volt, 
s a mult századolt nem tu.lnnlt Rl'nltit. fölmulnt.ni, ki öt fölülmulná. Elve a nevP
zetes zsarnol<Ol<é volt; tet·vcit, gondolatnit, elhatftrQzásait az államezél és a közjó 
vezérlé, s ez egyjelPntöségii volt nilin n hat:•lom szilárdit4sával s 11 kirll.ly kincs
táránalt gy:trapitásánl. Azt altartn, hogy a király uralkodjék a nép fölött, és ö 
maga a király fölött Ul'alllOdott. Az emberek {·lett!vel és hallllával nem törődött, 

legföleLb amennyiben az n király hatalmánlik és nagyságának érdekeit érinté, 
mellytöl, nézele szerént, egyedül függiitt az állam hatalma é:; nagysága. Azon 
iirügy nlatt, hogy az egyiket. a másilt által mrgtart.sa, nem habozott mindent föl
áldozni, hogy saját állását meg6vja ... Az elsil kcgyencz volt, ld bAtorsllg-gal birt 
a harczegek és nagyok Itatalmát megt.örni, melly olly bátr:\nyosnak bizouynlt. ki
r:ílyaiukra, és a ki, hogy egy~dül lwrmányozha,son, talAn mindent. meg~emmiRi

t.élt, ami a királyi tel< inttil y t rövidit.het.t.e." 



l !í 

ausztt·iai házat, s mégis közeledett hozzájok, mihelyest a sürgető ér
dek kivánt:~, hogy a monarchiai egység utjából minden akadályt 
cl hárítsons a trónt a ve~zélyel<tül megóvja. Illy ösvényen csak az jár
hatott, kinek nem volt szive, ki az áldozatokat nem számította. Nem 
találván magával :-;zemhcn sem nagy nevet, sem nagy eszmét, hanem 
csak kiizépszeriiséget vagy anarchiát, ez keblét ellenségei iránt meg
veté;;sel tölté el, melly őt gyakran visszaélésekre csábította. j önmagát 
e szavakkal jellemezte: "Nnm mel'ek valami1·e vállalkozni anélkül, 
hogy előbb jól megfontolnítm j dc ha egyszer elhatároztam magam, 
t•gyenesen a ezéihoz török j mindent fülforgatok, mindent átvágok, 
dc azután mindent hcfüdök vörös ruhámmaL" lllett tehát hozzá, hogy 
asztalán a breviarium mellett Macchiavelli feküdt. Szövetséges-tár
sait cszköziiklil használta, hogy föláldozhassa őket, mihelyt hasznu
kat nem vehette. Mid{)n Mária {)t (l G 22) bibornol! ká neveztette, Ri
chelieu igy szólt hozzá: ,,A bibor, mellyd Felséged kegyelmének 
köszünök, mindig emlékeztetni fog tett fogadásomra, hogy véremet 
Felséged szolgálatában öntsem ki." Mindazáltal a királyni)nek csak
hamar aiktdma volt meggyőződni, menuyire csalódott, midön azt 
hitte, hogy segélyével kormányozni fog, s eléje tartá késöcb ezen 
nyilatkozatot, mintba a háladatosság valaha feltat·tóztatott volna egy 
nagyra vágyó t borzasztó ösvényén. 

Hogy ezen haladhasson, hogy megszilárdithnssa benn a rendet 
és a nemzetis~get, az aristocratiát és a kalvinistákat meg kellett 
aláznia, a feudalis multtal szakitania s a repuhlicanus jövőt lehet
le!1né tenni!'. Az utolsó béke még csak véget sem vetett a viszályok
nak, mellyeknek mi ndaddig fen kellett m:uadniok, mig a !(al vinisták 
anarchicus közigazgatási és katonai előjogaikat mP.gtartották. 1621-ki 
gyülésökben egy függetlenségi nyilatkozatot tettek küzzé, nyolcz 
kerületre osztván Ft•ancziaország hétszáz reformatus templomát, sza
bályozván a katonaállitást és adószedést, szóval, formaszeri.i protes
fans köztársaságot niapitván, sőt Lesdiguiéresnek százezer tallért 
igértek, hogy álljon élökrc, ki azonban mát· 80 évrs lévén s egy kis 
herczegséggel bit·ván Dauphiné-ben nem akarta elvállalni ezen inga
tag állást. 

A lm~tenoUAk második ltábot·uja. 
Ha Luynes a protestaosok vagyonának elvételére gondolt, Hi

chelieu v;íraikat akarta kézrekeriteni j e czélra elöbb megnyet·te 
egyetlen harátaikat, Angolországot és Hollandiát j s mint a protc
staosok szövctségese C'zek h::~jóin vitette királyi katonáit a p1·otestáns 
ltncltdle cllcui támadásra (l ö~ !í -26). A lcgyllzött hugcnottákhl 
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békét kötött, nem gondolva azzal, hogy öt a kalvinisták pápájának s 
az istentagadók patriarchájának nevezték, csakhogy az ország ujabb 
szükségein segíthessen. 

Ezalatt Németországban a harminczéves háboru javában folyt. 
Valtellina, egy kis völgy-terület Lombardia, Graubünden és Tirol 
között, mellyet Ausztria mint összekötő kapcsot olasz- és németor
szági birtokai között mindig birni ohajtott, az általunk már előbb 
előadott (XV. könyv. 662 lap) forradalom folytán Graubünden
WI Spanyolország birtokába került volna, ha Lajos ~llP.nzé~oi alapján 
egyelőre át nem engedtetik VIII. Orbán pápának. A bíbornok azon
ban észrevevén, hogy Spanyolország szeretné reá tenni kezét, a pro
testansokkal egyesülve, csapatokat küldött a pápa ellen, hogy "öt 
kevésbbé ingataggá és Spanyolországot alkalmazkodóbbá tegye"; 
Rohan herezeg által megszállatja a völgyet, melly a Mongonban 
Franczia-, Spanyolország és Róma között kötött szerzödés folytán 
visszaadatik a protestana graubiindenielmek. Ennyire emancipáita 
magát a politika a vallási eszmék alól! 

Ezután ismét háboru tört ki Olaszországban Mantua öröksége 
miatt, mellyet a Neversi herczegnek Savoya és Spanyolország áten
gedni nem akartak. Az ország forrongott ; XIII. Lajos mint győztes 
kétszer vonúlt át az Alpeseken s maga Richelieu is lovagöltözetben 
jelent meg ; végre a cherascói és millefleursi békekötések véget ve
tettek az ellenségeskedéseknek ( 1631 ), s a mantuai herczegség a 
Neversi herezeg birtokába ment át, mig Savoya Pignerolt kapta, 
melly a francziáknak nyitva tat·tá a bemenetelt Olaszországba (L. a 
harminczharmadik fejezetet). 

llormadik lu\born o hugenottákkal. 
I. Károly, Angolország királya, kedvenczét, a könnyelmü Bu

ckinghamot küldte követül a franczia udvarhoz. Ezen államférfiu Die
részkedett avval fitogtatni magát, hogy szerelmea a királynéba, mi
nek következménye az lett, hogy az udvartól elküldetett s a viszony
latok megszakíttattak. Buckingham, hog-y magát megboszulja, a ki
rályt felingerlé F'rancziaország ellen, s ebböl egy harmadik háboru 
keletkezett a hugenottákkal ( 1627). La Roche !le, utolsó védbástyá
j ok, bízva Angolország segélyében, föllázadt s Guiton átvette a ve
zényletet "olly feltetellel, mondá, hogy :nekem szabad legyen e tört 
annak szivébe döfni, ki elsö merészel a megadásról szálani; s ti is 
ugyanezt tegyétek velem, ha az átadásra gondolnék." A tör a nagy
tanácsterem asztalán maradt a háboru végeig. Richelieu személyesen 
megjelent az ostromlásnál, de a nemesek nem a legjobb kedvvel en-
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gedelmeskedtek, jól tudván, hogy ha a bíbornok egyszer erriSI az 
oldalról szabad kezet nyert, az ő megaláztatásuk fog bekövetkezni; 
a hugenottált az éhség borzasztó rémei között bámulatos vitézséggel 
védelmezték magukat. Az angolok engedve az ismételt szólitásoknak 
mozogni kezdettek, de nagyon határozatlanok voltak; mig Richelieu, 
mint Nagy-Sándor Tyrusnál. a kikötöt az Oceán felé egy 4450 láb 
hosszuságn töltéssel elzárta. A hugenották , kik éhségöket kiásott 
hullákkal voltak kénytelenek ·csillapitani s kik huszonhat ezerből 
ötezerre olvadtak, végre megadták magukat. Guiton az erőd kulcsait 
e szavakkal nyujtotta át: "Sire, sokkal dicsőségesebb reánk nézve 
olly királynak engedelmeskedni , ki városunkat meg tudta hóditani, 
mint annak, ki nem tudott annak segélyére lenni." La Rocheile erő
dítvény ei, mellyek két század óta védelmezték az utolsó municipalis 
függetlenséget, lerontattak ; a többi fölkelőket Spanyolország támo
gatta, megfeledkezve katholikus neveről i de végre a büszke Rohan 1 ) 

herezeg is megadta magát, s a protestaosok meg voltak fosztva az 
erőditett helyektől, mellyeket nekik IV. Henrik szükségből vagy nagy
lelkü eszélytelenségböl engedélyezett. 

Még hátra volt, hogy Richelieu diadalmaakadjék az udvar fölött 
s megalázza a herczegeket és nagyokat, kik tartományaikban függet· 
lenséget szenvelegve a királyi palotát ármányaikkal körUlbálóztlik, 
azután következett a legmagasabb főknek a jog tekintélye alá való 
hajtása. E czélra, mintegy a közvéleményt megkérdezendö, Richelieu 
1627 ben «'gybehivta a nemeseket, elejök terjeszté a pénzügy szo
moru helyzetét B módokat annak javítására. Ezen módok főleg a 
magas koronaméltóságok ~:~ltörlésében, az olcsó áron elpazarolt kin\
lyi javak visszavásárlásában, a nyugdíjak megtizedelésében s az or
szágban levő erőditett helyek lerombolásában állottak i mindez a ne
mesek ellen intézett csapás volt, kik ellene följajdultak : Richelieu 
azonban engedni látszott az egyhangu akaratnak. Csak egy pontban 

l) Midöu a kinl.lyi tábor St.-Jeau d' Angely vó.t·os ellitt, mellyet Rohan
Sc•uhise herezeg (Henrik t<Jstvére) védett, elhelyezkedett, a hadi hírnök a lilio

mokkal megjelent a knpuk elött s a király nev~ben De SoubisEI herczeggel be
szélni kivánt. A herc~eg a várfalakon hallgatá a hírnököt, ki ekként szólt: n Ro
han Benjamin, királyod 8 királyom azt parancsolja neked, hogy nyisd ki a kn
pukat; 8 !.a nem teszed azt, oh Rol1au Benjamin, én felségeértönek nyilatkoz
tatlak téged, paras:t:t leendesz te és ut6daid, házaid s azok~i, kik veled harczol
nak, Je fognak romboltatni." Rohan födött fővel hallgatta Bt s kis idö mulva ezt 
fe\elteté neki : "Legalázatosabb ~zolgája vagyok a királynak, de parrmcsait teljesi
teni nem függ tölem." 

XVl. 2 
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talált ellenmondásra, s bizonyosan az ő intésérel; mert ciiiterjeszt

vényére, melly az államvétségekre kimondott büntetések enyhité

sét czélozta, a királyhoz folyamodás intéztetett, hogy tartsa fen 
a régi szigort, s Richelieu ugy Hint föl, mintha e tekintetben is 

hódolna a m~mzeti akaratnak. 
A párba jol{, a magán harcz ezen utolsó menedéke s a nemes

ség nyomorult elöjCJga, már meg voltak tiltva; azonban a tila!om 
semmit sem használt, mert alig husz év folyása alatt nyolcz ezer 

ltegyelcmlevél adatott ki olly nerneAeknek, kik párbajban l•llenfe

löket megölték. Richelieu a legnagyobb szigorral végrehajtatA a 
törvény által mPghatározott büntetéseket, s Chapelles gróf és Bou
teville herezeg s más fi>rangu nemesek minden kimélet nélkül kivé
gt>ztcttek. Egy különös törvényszék a pénzh11misitókra s más k ü
l ö n ö 8 v é t 8 é g e k r e eszközül szolgált Richelieu 8zigorának vagy 
kegyetlenségénelt. Saját oltalmát·a egy testörcsapat rendeltetett s a 

nemesség és Mária királynő ellen tanusitott szilárd magatartásának 

jutalmául a lürály kinevezte őt első miuiszt(;rének (Hi29). Néb:inyau, 
kik őt pillanatnyira kegyvesztettnek hiW~k s ellene föllépni merész. 

kedtek, keser tien lakoltak, másokoalt int ö példájára és egész Fran

cziaország örömére. Mária még az udvarnál volt, kinek jelenléte 

Öl örökösen figyelmeztette hálátlans:'tgára. A bibornak reábirta a 
királyt, hogy börtönöztcsse be Máriát, azután segédkezet nyujtott 
neki a menekülé:lre Briisst:lbe, mi :il tal Mária önmagát számüzte 

Francziaországból ll 631). 
Gaston, orleansi berczeg, a király fivére, cgyügyü s amellett 

nagyravágyó herezeg, egy párttöredék által engedé magát elc~á

bittatni azon reruényben J hogy megnyeri a trónt; azonban d' Ot·

nano ezredcs, a herezeg neveWje, ki öt e lépésre birni akarta, 
a vizsga szemü Richelieu parancsára hirtelen befogatott s csakhamar 
meghalt a börtönben. A felbőszült Gaston kiirül egy uj párt gyült 
össze (1632) Venu()nte lovag, F'rancziaorozág nagyperjc!e, és Ch:1laifl 
gróf vezetése alatt; azonban fölfl"dcztetvén J ez utóbbi lefej<·ztetctt, 

rni az összes franczia nem~'8séget nagy rémületbc ejté, az odeansi 

herezeg pedig elveszté egéi'\z nPpszerüségét, miután olly tehetlennek 

bizonyult, hogy még a vérpadtól sem vo It képe~> megment<·ni saját 
embereit. A herczeg, ki a királylyal ~;oha scm ak11rt kihékii.lni, a 

Iothringeni herezeg leányával egybekelt s a herezej!gcl uj polgárhá
borura készült; Richelicu azonban azt meghiusította. Gaston mene

kült anyjához Brüssel be, s mindkettö felségsértőnek nyilváníttatott. 
IL Henri de M<mtmorency hercz~'g és paír, kinek iísei között 
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négy connet:~l>le és hat marsall volt, utolsó ivudéka volt ezen nemes 
család idö~b ágának, vitéz és nemes lelkü ifju, ki az avianói csa
tában a marsallbotot kié1·demt>lte, föltette magában, hogy véget 
vet a kirnlyi családban a botrányos egyenefenségeknek Richelieu 
megbuktatásávaL LangtwdocLan tehát kitiizte a lázadás zászlaját; 
Gaston csatlakozott hozzá marcknyi hiveivel j de a protestánsok 
annyira ki voltak merUivc, hc,gy rúszvétlenek maradtak j a városok 
elzárták előtte kapttilwt j a parasztok nem hittek állitótagos rneg
szabaditóiknalt, kik Castelnaudarynél mcgverettck. III. Károly 
lnthringeni hercz~g mint Spanyolország és Ausztria szövetségese, 
kénytelen volt országát FrancziaországnAk átengedni, melly határait 
eg?sz a l\faasig é:i a Rajnáig kiterjesztette. A Iothringeni n em z e t 
elveszett. Az orlcansi herezeg m•!;;adta magát; Montmorency her
eze· g megsebesülve dfogatott és bár sokan kérelmeztek élte meg
mentéseért mégis ditéltetett s lefejeztetett. 

A l{iontott királyi vé1· mutatta, hogy a hajthatlan minisztert 
sem rang, sem vagyon, sem érdemek nem tartoztatták vissza. Jól 
tudta ö, hogy Francziaország bővelkedik katonai erényekben s 
hogy a nemesek között a bátorság ép olly közönséges mint arnilly 
ritka tulajdon volt az engedelnwsség, De ö épen az utóbbit ak<1rta 
ö abban lelte tetszését, hogy a legmag a:< b fök meghajoljam~k, ha
mindjárt a hóhérpallos alatt is. Az állam volt föczélja, a kegyelet 
és könyör iránt sike.t maradt s a bakó kezeivel épitette föl a mo 
narchiát; ll Z e1'gedményel<et, mellyeket IV. Henrik és Mária kény
telenek voltak a vallá~nak, hübérrendszernek és a tartom:í.nyolmak 
tenni, elWrölte; a nemesi és ! artományi szellemet, mclly Fran
cziaországnak életelemét k<ipczte) kérlelhetlenül kioltá. 

Érezte, hogy mennyire gyülölt, s ezért ügyekezett hatalmának 
gyökercit jobban meg~zilánlitani. A connetab!e halála után nem 
nevezett ki utó(lot j Mont morencytól egy millióu megvette az admi· 
ralsá;;ot j rnint a kereskedelem és tengerészet föfelügyelöje ezek 
fölvirágoztat:ís:\.n fát·ado:wtt; s mig előbb toscanai hajókat kellett 
bérieni, hogy Máritit Fra11cziaországb<t szállítsák, s késöbb Angol
országtól h:iilesiiniizui de HoclJClle ostromlására, Richelieu két év 
alatt n hadibajút föhzereltetell, n•ellyek között L a c o u,. o D n c 
7'2 ágyujával csodaként bámultatott. A közigazgatásn<tk csak két 
ága birt. elötte becscsel, a lmdügy és a diplomatia; a többire 
néwe gazdálkodást hozott be s a költségeitet kiméltr. 

Benn is ügyekezett a rendetlenség-ek és nyugtalamágok okait 
megszünt,.tni ; nem türte a rwptárakban az ijesztö jóslatokat j a 

2* 



20 

könyveket censura alá vétette j a korcsmák kiszabott órában bezá
rattak j a fegyverviselést eltiltotta j az élelmiszerek, a kocsik, a 
tisztaság ellenőrzés alatt állottak. A kincstárt kimeritve találván, 
hogy a pénzügyet rendb e hozza, rendkivUli intézkedésekhez nyult; 
a elerust ismételve reá birta vagy kényszeritette az adózásraj ·1629-
ben 30 soldo adót hozott be minden font dohányra , melly nem a 
franczia szigetekröl hozatott be, 1\lartiniqueben , Guadeloupe-, 'l'or
tola- és Canadában kedvezményekben részesitette a gyarmatokat j 
a kereskedelmi társulatokat támogatta, mert akkor mé-g nem tudták, 
hogy a kereskedelem fölvirágzására mindenekelött annak szabad
sága sztlkséges; az államhitel becsületét megszilárditottn az által, 
hogy szigoru rendet hozott be a számvételben ; az állampénzek pa
zarlása és sikkasztása ellen olly erélyes rendszabályokat léptetett 
életbe, hogy La Rocheile ostrománál a kiadások egy harmadrészszel 
kevesebbet tettek mint Montaubannál, daczárl\ annak, hogy a 
hadsereg létszáma jóval nagyobb volt. 

Megszabadulván a háboruk, az udvari ármányok, a kirMynö 
szeszélyei, a nemesség nyugtalan szelleme által előidézett zavarok
tól, Richelieu nem tökélyesité ugyan, de megkezdé a közigazga
tás tökélyesitését; eddig nem ismert gyorsaságot hozott az állam
gépezethe; ollykor tévedett ugyan az eszközök megválasztásában, 
mindazáltal mindig F'rancziaország n.~gysága lebegett szemei előtt, 
s ezt az államháztat·t<ísban gazdállwdás és t•end által ügyekezett 
elérni 1). Soha hatalom n~tgyoblJ erélyt nem fejtett ki, hogy ma-

1) "Midilu l<'elséged, mond mag" Hirheliett (Narralion succhH·Ie des grands 
exploits du I'OÍ) elhatározt11, hogy államtanflc.,,íl,.~ lépjel<, s egyszersmind bizalm{~
val m~gy mél-ttlkben megajándékozott ·~ köziigy.·k igazga!fL,fL!>nll, elmondlul.tom 
valóban, hogy 11 hu genották az államot megosztották l''elségeddcl, hogy a nagyok 
ugy viselték magukat mintha nem ÍR lettek volna alattvalói, " rL leghatalmasL 
tartományi kormányzók mintha maguk souveraius-ek lettek vohm hivatalaikuan .. , 
Moodbatom, hogy mindenki werészségébe belyzé az érdemet .. , . és hogy a leg
vállalkozóbbak a lvgbölcsebbeknek tartrittak s leg·gyakrKbiJrm :~ legszHencsésebbek 
voltak. Mondhatom még, hogy a kiilföldi szövetségek nem hccsiiltcttek, a magán 
érdekek a közügyek elé tétettek ; szóval, királyi l<'elséged méltós:\g:c annyira lll 
volt szállítva .... hogy alig lehetett relL ismerni." 

Azután a helyzet különboégéröl szól 11z lf)3~-1640 hábom alatt: "Az 
utókor alig fogja hinni, hogy Francziaország ezen háboruban lu:pes volt Mt szá
razföldi s két tengeri hadat fentartani, nem számítván ide szövetségeseinek seregeit, 
mellyekoek tartásarR nem keveset adózott. S mégis ig11z, hogy eg·y huszcr.er 
gyalog s hateze1· lovasból áll6 tmtalmas seregen kivül, mellyet l!'elséged Picardiá
ban állitott f'öl, hogy ellenségeit leküzdje, ugyanott ruég egy tizPzet· gyalogosból 
B négyezer I<Jv11sból Alló hll!hrreg volt 11 hatflrol< védelmére. Iguz t<Jvfl.bhfl, hogy 
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gahoz ragadja a társadalmi cröket, legyőzve mindent, mi ellená.llt, 
Ausztriát, a királyi családot, a nemeseket, felhasználva eszközül 
háboru t, tengerészetet, irodalmat. Igy egyengeté Richelieu az 
utat XIV. Lajos absolut monarchiájának, de egyuttal a forradalom
nak is eliífutárává lett: mert az udvari nemesség által háttérbe azo
ritván a vitéz tartományi nemességet elveté a fölforgatások ma~vát j 
vak engedelmességet követelvén a kötelesség érzetének elnyomása 
által fölkelésekre adott okot; eltávolitván a királyok akarata eUH 
minden akadályt nem hagyott fen semmi korlátot önkényöknek, 
minek okvetlenül reactióra kellett vezetnie; a minisztert mindenha
tóvá tette, kinevezését és el bocsátását azonban a király szeszélyére 
bizta, kir<~ nézve nem létezett többé sem korlát kicsapongásaiban, 
sem alap az alattvalók sziveiben vagy érdekeiben. Szóval 1 Riche
lieu a monarchiát a legnagyobb fenséggel ruházta iöl 1 de nem vette 
észre, hogy mögötte a gondolat, a bölcselm i öntudat hatalma emel
kedett, melly sokkal félelmesebb ellenség volt a legyőzötteknél, 

mert nem lehetett megfékezni. 
Józ~;ef s:r.erzeles. 

Richelieu XIII. Lajos felett uralkodott 1 de neki is volt ura, 
J 6 z s ef capucinus 1 a hires Tremblay családból (1577 -1638). 
Rendkivüli tevékenységét 1 ügyességét és éles eszét megismervén, 
a bíbornok öt magához vette s jobb kezének nevezte, a közvéle
mény azonban s z ü r ke em i n e n t i á n ak hívta. Megbizta öt a 
legnehezebb küldetésekkel Olaszországban, Schweiz és Németor-

Champagneban mindig az utóbbihoz hasonló erejü serege volt Felségednek, egy 
nem kiseLb létszámú Bourgogneban, egy ~polly nagy Németországban, egy tekin
télyes had Olasr-országban s egy Veltlinben bizonyos idö alatt. 

"Ámbár Felséged elődei anuyira figyelmen kivül hagyták a tengert, hogy a 
boldogult király, l<'elséged atyja, egyetlen hajóval sem rendelkezett, Felséged nem 
mulasztá el a Közép-tengPren ozen háboru egész tartama alatt husz gályát és 
husz hajót tartani, az Oceánon pedig több mint hatvan jól fölszerelt jármüvet. 

"Mi több, Felséged, minden évben tizenkétazAzezer livressei segélyd a 
hollandokat ~ gyalmu1 nagyobb összeggel is ; Savoya herezegát egy millióná.l 
töbLel j a svéd korona hasonló ös,?.eget kapott; a hesseni tartomáoygrófot kétszáz
ezer Reichsthaler segélyben részesité a több más fejedelmét lllsebb-nagyobb segély
öaszcgekben, a mint a körillményel1 kívánták. 

"Ezen remlkiviili terhek okoztll.k, hogy a háboruk ötévi tartama alatt, 
mellyeket }'~anc:Giaország viselt, a kiadások évenkint meghaladtik a hatvan mil
li6t j s ami legbAmulatosabb, e költségek fedeztettek a nélkül, hogy meg kellett 
volna vonni a tisztektől fizetéseiket, a magánosok jövedelmeihez nyulni vagy a 
clerustól valamit elidegeníteni: miudolly rendltivüli e~~közök, mellyekhez elődeink 
a legkisebb biborukban kénytelen()k voltak nyulni. Bt b," 



szA.gban. Hichelicu azt szokta róla mondani: "Senki sem tud az én 
capucinusom szakállához férni, pedig jó hosszu." Hazája iránt 
egész odaadással, politikai eszmeiben nagy, e szerzetes azon gon
dolkozott, hogy Görög01·szág felszabaditásá1·a egy keresztes hadjá
rat szerveztessék ; óriási terveket terjesztet t a király és a miuiszter 
elé, kinek lelkét a csüggetegség perczeiben fölemelé; mcrt miut 
~:~zerzetes mindent mint köteimet és ldildetést fogván föl, a rosz 
l{imenetel vagy a hálátlanság leverö következményeire nem gondolt. 
Halála óráján, midön a bíbornok e szavakkal ){özeledett hozzá: 
"Bátorság, atyám 1 Breisaeh a mieuk !" szeme még egyszer fölvil 
lant j midí:ín elhunyt, Richelieu fölkiáltott: "Elvesztérn vignszomat1 

egyetlen támaszomat 1 meghittemet 1 barátomat!" 
Illyenre pedig szükst•ge volt &z ellene mindinkábL ismétlüdő 

összcesküvések közölt 1 mcllyckuck ffje az odeausi herezeg volt, 
ki még élete ellen is tiil·t. Mig Hichelieu a harmincz éves hábo
ruban, hogy Ausztriát megalázza, NémetországLau támogatta a 
protostansokat, kiket F•·ancziaországbau levert, a spanyolok be
törtek Picardiába, Burgund ba és Guicnnebe ( 163G); Párizs resz
ketett; Richelieu h,ítorságn hanyatlani kr-zdett s engedve a közelé
gedetlenségnek már a lemondásra g,,ndolt; .József atya azonhan 
ismét bátorságot öntött belé s reá birta, hogy lóra Uljön s lovagol
jon végig Párizs utczáin, mintha semmitől scm félne. A bíbornok 
e rettenthetlensége megnyerte a népet, me ily öt tetszésnyilvánítá
saival kiserte. Visszatérve az erélyes szerzetest keblére szoritá1 s 
ez fölkiáltott: "Nem mondám önnek, hogy ön egy megfürösztött 
Cdirkc s hogy ön némi bátorsággal s nyilt homlokkal a dolgokat 
ismét kerekvágásukba té1·iti." 

Cinq-Ma~·s összt~eskii\'(~~c. 

S valóban ellenségcit ismét visszarettenti; az orleansi herezeg 
kibékül vele; az uj adók által előidézett fölkelések szigorral elnyo
malnak j azonbau a Cinq·Mars marquis, Ruzé Henrik 1 egy sol{kal 
komolyabb összeesküvést forralt ellene (1642). Richelieu által a 
király oldula mellé fiilová;;zrue:>terül neveztetvén, hogy őt szórakoz
tassa s távol tartson Wic minden roszakaratu embert, megunta 
végre a kémkedés hivatalát, s érezvén hatalmát s befolyását, mely
lyct a királyra gyakorolt, azon eszme sziilemlett agyában, hogy 
állását felhasználja; kibékíti tehát a kirá.lyt az ellenzékiekkel s 
ezekkel Richelieu megbuktatására s a felHlalis párt befolyáslinak 
visszaállítására szövetkezik. Uaston, a könnyelmií s i•'gatag orleansi 
herezeg, ki az általa korc5nak nyilvánitott dauphin sztiletése foly-
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tán reméuyeiben csalatkozott, esatlakozott hozzájok; O livares spa
nyol minisztcr megigéri támogatását. Richelieu betegen feküdt, 
azonban kémei :il tal, kik mindig résen :l.lltak, értesiilt Cinq-Mar!l 
sziivctkezé~éröl SpanyolországgaL Elfogatá öt s lefejezteté d~ Thou 
törtP.nés;r, fi~val (szept. 12); a gyáva orleansí he1·czeg bevallja bünét s 
a iealázó bocsánat lef!z büntetése; Richelieu hatalma ez ujabb diadal 
által meg inkább növekedett, s a nemzet tekintélye csak nyert az 
idegenek ármányainak mcghiusitá8a folytán. 

A külpolitikában is fényes eredményt vivott ki, hogy IV. 
Henrik tervét ismét fölvehette, melly abban állott, hogy a refor
ruatio által megtört egységet a politikai egyensulylyal helyettesítse, 
kiragadni Ausztria kezeiből a felsőséget, me ll y Francziaországot 
megfosztotta volna a szellemi kezdeményezéstől, kiengesztelőként 

lépni fiil a german és római genius kiizött, ezek voltak az indokok, 
mellyekért Spanyt>lország ellen háboruskodott s beavatkozott a har
nlinezéves háboru ba, olly békét készitvén, melly visszaadná Fran
cziaországnak a belső egyenetlenségek által megingatott tekinté
lyét 1). 

Richelieu korának legnagyobb embere volt, ha a tettek meg
itélésében a czélt s nem az erkölcsösséget veszszük mérlegül; a 
miniszternek valódi mintaképe, ha elégséges erre éles itélet, láng
elme, tehcts('g nagy dolgok tervelésérc , és rendithetlen kitartás 
azok kivitelében a ,;ziv gyöngPségei, az erény aggályai nélktll s 
hiányával minden tekintetnek a moráh·a, a közvéleményre. Halálos 
ágyáról e szavakat írta a királynak: "Sire, fegyverei Pet·pignan
ban vannak s ellenségei meghaltak. u Midön gyóntatója intette, hogy 
bocsásson meg ellenségeinek: "Nem voltak más ellenségeim, mint 
azok, kik az állam éi," felele ne ld. Medici Mária csak két nappal 
clöbb hunyt cl. (l!i42 deczember 4.) P o l i t ik a i V é g r e n d c
l e t é b c n igy irt: 11 Megigérlem a királynak, hogy egész azorgal
marnat s a bataimat, mellyet reám ruházni méltóztatott, arra fordi
tom, hogy megsemmisítsem a hugenotta-pártot, megtörjem a na-

1) Richelit u l'olilikui Véyr·endeletében ~tzi moudja, hogy D·indi;,, az enr6pai 
emancipatióért. küzdött; beavatkozott Ol~tsz-, Németország s Németalföld ügyeibe? 
nem más volt czélja, mint fölntcntcni a spanyol elnyomástól, az ausztriai ház 

zsamokaágáttil, me Ilyet tellt eletlen kapzsisága általáno~an félelmeMsé 5 a kereszténység 
nyugalmának ellen>égévé tesz; meg al<arja :tkadályozni bitorldsait; vis~za akarja 
arlatni azt, mit SchweizbHn vagy ÜIIISZ(•r,zf<gban biiO'ro/t, l iztosit:wi egész Olaszor

szágot ennek ignságt.alan elnyomása ellen, örkörlni Pgész ()[aszorazág jólléte 
fölfitt sth. 
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gyok gőgjét, alattvalóit mind visszatéritsem a hűségre s kötelesség
teljesitésre, s a külföldiek között azon pontra emeljem nevét, melly 
megilleti.'' Illy világos nézletével birt annak , mit végrehajtott, s 
végrehll;jtott akadályok, ármányok és ellentörekvések között. Leg
nagyobb ellenségei voltak a megalázott nagyok s az összes pro· 
testansok ; s épen ezért a büntetések , mellyeket a szigoru törvé
nyesség ért elmében és szükségböl a nyugtalankodó nemesek és za
vargó hugenották elnyomására alkalmazott 1 személye" boazuknak 
látszottak. 

Szerelmi kalandjaiban, mellyek számtalan adoma tárgyát ké
pezik, ki tudná a valót a hazugságtól megkülönböztetni? Ügye
kezett tetszeni ausztriai Annának , mert a politikát még a szépte
vésbe is beleszötte 1) , s visszautasíttatván távol tudta öt mindig 
tartani a királytól. Roppant vagyonát jó embereinek hagyomá
nyozta; a királynak a bíbornoki palotát, melly késöbb Palais
Royal név alatt a fényüzés, romlottság és ármányok központj;\.vá 
lett. Könnyel\ ü·t, cornic us költeménye ket szerzett, s tőle eredett
nek mondják Mezeray történeimét és M i r am e tragicomoediát, 
melly a király és királyné előtt elöadatott, gépekkel, "mellyek a 
nap fölkeltét, a holdat s távolban a hajókkal födött tengert tüntet
ték elő" (lllarolles). The o logiai munkákat is hagyott hátra, Em l ék-

1) f:letmódjáról néMuy réBzletet köztil Petitot (X. kötet 2. sor. 100. lap): 
Tizenegy órakor feküdt le s három vagy négy órát aludt, azután magához hozalá 
a sürgönyöket s válnszokat tervelt vagy tollbamondott. Hat óra felé ismét lepi
hent, nyolczkor fölkelt. Elvégezvén imádságát, titkárai jöttek a fogalm azványokért., 
azután felöltözött, fogadta a minisztereket, kikkel l 0-11 óráig foglalkozott. Ez
után misére ment ; s ha az idöszak m{gongedé, a kertekben sétált, hol kihall
gatást adott azoknlik, kiknclt engedélyök volt hozzá járulni. Délben teríttettek :tz 
asztalok: az elsö 14 teritékkel, mellyuél ö ült, a második 30 terítékkel a meghi
vott nemeseknek; egy nagyobb asztRI az apróaolmak s hó.ziti~zteknek; az u•olsó 
végre a szolgáknak és szakác~oknak stb. Étkezés után egy ideig társalgott meg
hitteivel é~ a tudósokkal; a nap h:í.tralevö rész ét munkával tölti;tte, vagy a köve
tekkel és nagyokkal értllkezett. Eqt.e ismét sétált, s e közben kihallgatásokat 
atlott; uzntán visszatérve töobé államügyekkel nem foglalkozott, hanem zenével, 
olvasással vagy m4s szórakoz:iRal töltötte idejét, azt mondván, hogy leftilkvés előtt 

nem kell sem igen vig sem igen Hzomorn dolgoltital foglalkozni. Misét ritkán 
mondott, de minden héten gyónt s vasárnap, miholyt fölébredt, alvótermében 
megáldoztatta magát káplánja által; azut{m ismét lefeküdt s a azokott óráig 
pihent. A pápa fölmenté Ölet a breviarium elmondásától a nap különbözö óráibun. 
Ketlvelte a jónevU t>gy),(,zi sz.Snolwkat, s magához hivatA öltet, hol szobájában 
egyedül hallgatá szentbeszédeiket, s ha tet;zettek neki, piispök~tlgel<kel s javadal
makkal jutalmaz!, 
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i r a t o k a t s a P o l i t ik a i V é g r e n d e l e t e t , a bbineti ár
mány ok kézi könyvét. 

Az A kademla. 

Az irodalmat pártfogoita vagyis inkább néhány tudóst, kik 
birdették az ö dicsőségét s fentartották azt az utókornak, miután 
sokan vannak , kik megöregedve sztlkségét érzik a dicsöség tömjé
nének. Conrart Bálint kálvinistánál, ki csak annyiban volt tudós, 
hogy magának e nevet igényelte, néhányan össze azoktak volt 
gyUlni s a politika és irodalom felett beszélgetni. A mindenben gya
nakodó Richelieu védszárnyai alá vette e gyülekezetet azaz a kor
mány felügyelete alá helyezte j és habár a czélt mindenki látta, 
mégsem merték sem ezen kör tagjai, sem azok , kiket a bíbornok 
abba meghivatott, a védnökséget visszautasítani. Igy keletkezett 
az akadernia (1635), melly által az irodalom s tudomány is, mint 
minden más, a monarchiai fegyelem alá helyeztetett. Tagjainak 
száma negyvenben állapíttatott meg és hogy annál függöbbé legyen, 
az országos méltóságok is beválasztattak. A nyelv volt kiváló fog
lalatossága e körnek , melly a legjobb szótárt adta ki j do nem ke
vésbbé szolgált a miniszter hajlamainak s akaratának is, kinek 
zsarnok elveit több tag irataiban védelmezte. Ekkor irta Naudé 
Gábor Á ll am cs i n j a i t, mellyekben Macchiavelli módjára vé
delmezi a szükséges gonoszságokat, s bizonyitgatja, hogy a czél 
szentesiti az eszközt j még mások is védelmezték éles elmével ezen 
morált j Balzac a Fej e d e l e m-röl i1't könyvében azt állitotta, 
hogy a király mindent tehet mit akar, s puszta gyanura is befo
gathat mindenkit, melly tétel a jezsuiták tana ellen volt intézve •). 

Az egyházat is szerette volna Richelieu az állam mindenható
sága alá hajtani j iratokban és különféle fogásokkal megtámadta a 
pápai suprematiát s ügyekezett kivenni a szentszék kezeiből a püs
pökök kinevezésének jogát; s ruint látni fogjuk , nem rajta mult, 
hogy Francziaország nem lett schi:;maticussá. 

XIII. Lajo!! H~gc. 

A rnit Richelicuröl mondottunk, fölment , hogy XIII. Lajos
ról száljunk, ki kevéssel utána meghalt, 42 éves korában -1643. 
máj. 14. Magábazárt és buskomor volt, nem ismeré sem a nagyság 
élveit, sem a magán élet kényeirueit; barátait és kedvesoit sajnálat 

') "Qu'on laissc· r·rier une vieille théologie 'dan~ les ~coles et dans les 
cbaires, oú elle enseigne qu'un petit m~tl est défendn, quand il en devrait naitra 
un grand bien: si le mónd ne se peut conserver qne par nn pi"cbé, n' est-elle 
pas d' avis qu' ou le lai:;se perdre ?" 



nélkül elhagyá; :szük~:~ége volt, hogy uralkodjanak felette s mégsem 
turiott az malomnak engedni. Daczára mások ármányainak és saját 
ellenszenvének megtartá azon miniszted , kit nem nélkühizhetctt 
és ki elfedé az ö semmiségét azáltal, hogy Francziaországot annyi 
cllenségei küziHt nagygyá tette. Az erkölcstelen udvar közepett az 
ajtatos lelkület mérséklé Lajosban a szf.pnem iránti hajlamot ; s ke
gyeucznöre volt inkább szük:sége, ki leülönös gonddal viseltetett 
személye iránt, mint miniszleru, ki helyette az ügyeket végzé. A 
szerénytelen Hautefort nem tudta magát fentartani kcgy~'iben, mig 
az erényes és tlzeretetrcméltó Lafayette lebilincdelé öt. Ausztrin) 
Annát annyira nem szerette, hogy már· lemondtak ezen házasság 
termékenységéről; de midiin a királynő terhessége nyilvánossá lőn, 
egé6z özöne merült föl a jóslatoknak, s egy pásztor a többi között 
azt állitotta, hogy neki szeut Anna megjeleut s kinyilatkoztatta, 
hog} a királyoö szombaton, szeptembcr 4-én (l G 38.) fog szlilni. 
S valóban azon este a liir·álynénál beálltak a szUlési fájdalmak, de 
csak 6-ikán szült, körülvétetve ereklyékkel, mellyek kiizött a bol
dogságos Szüz öve is. Igy született XIV. Lajos, egyetlen és be
teges sarjadéka a Bourbonoknak, és mégis arra hivatva, hogy 
befejezze azon épiiletet, mellyet IV. Henrik tervezeit s mellynek 
alapját Richelieu fáradhatlan tevékenységgel előkészítette. 

HARMADIK FEJEZET. 

Regensség.- Mazarin.-- A Fronde. 1
) 1643--1661. 

X lll. Lajos egy regensségi tanác~ot nevezett ki végrendeletileg, 
Condé herezeg elnökletc alatt; azon ban ausztriai Anna, ki most 

') Bruzen de la Martiniére. Histoi1·e de ltt vie et du régne de Louis XIV. Il ága 
17 40 ; ,ig:~ z és független. 

Reboullet Hist. du régne de Loui~ XIV. 1746. Jázn~tlmn•ági. 
F. V. Luchesini, Ifistoria1"1tm sui temporis libri XI V. Róma 1719. 
Voltaire, Hist. du aiéele de Louis XIV. hi:.ínyos .;s könnyü munka. 
Lemontey Mvna•·chie de Lou.is XIV. 
Saint-Aulaire llÜit. de la Fronde. 

Engéne Sue a Histoire de la marine francnise (Parizs 1835, 5 ltöt.) t:zi•Hii 
munkában az undorig túlzott ro>gányes lllakh:m igen sok érd .. l<e~ é~ becses ol<· 
llliÍnyt közöl o>zen idöhöl. 
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feledni látszott ilju8ágát, szépségét s szerelmcit, hogy a hatalmat, 
mellyrc vágyott, magának biztosithassa, igen ügyesen hízelegni 
t uJ ott a két vct~lytár"; , C o n d é éli O r l e a n s ellenkezö remé
nyeinek; magahirtását a parlamenttel, mellyet Richelieu teljcsen 
naclliizött, összhangzáRba látszott hozni akarni, s ez sietett is villz
f!zanyt'rt tekintélyét ism ét érvényesiteni, megsemm isitette a meg
boldogult király végrenddeli intézl{edéseit, magát a király gyám
jának nyilatkoztatta, s a regenss~get az özvegy királynőre ru
házta. Megnyittatván a parlamenti palota ajtai, Anna a kis Lajost 
kezénél fogva vezetve megjelent a nagyszámmr,l egybegyült neme· 
sek között, kik térdelve hódoltak a királynőnek. 

Mu7.ftl'in. 
Giulio l\lazarino Piacinában az Abruzzókban született (1602); 

a jézustársaságiak növendéke, késöbb mint pápai csapatparancsnok 
Valtellinában, vitéz és bátor katona, csakhamar bizonyitványát adá 
fényes tehetségének az alkudozások vezetésében, s harmincz éves 
korában már diplomatiai küldetésekkel bizatott meg. Richelieu meg
bizta öt a franczia érdekek kepviselésével Olaszországban, hol a 
cherascói szerzödést kötötte, melly által F'rancziao•·szág Pignerol 
birtokába jn: ott. Az egyházi pályára lépvén, melly Romában az 
egyetlen volt arra nézve, ki elölé:pni ohajtott, csakhama•· avign(lni 
vice-legatassá Jön, majd biborookká XIII. Lajos ajánlatára, ki a 
dauphin keresztségénél öt bizta meg a keresztapasággal s a regens
ségi tanács tagjává nevezte. Anna, ki iránta mint Richelieu ke
gyencze iránt elejéute nem viseltetett hajlammal, csakhamar szük-

Gapeligne Richelieu, M(tzarin, la F'J·onde et le 1·~qne de Louia XIV. Párizs, 
!835- 36, 8 köt. Sok uj okmányt tartalmaz. 

Priorato, Isto>·ia del mini•lero del ca1·dinale Mazarino, 1G68. 
Bazin lli>l. de France aoWJ le ministére du ca1·dinal Mazarin 1842. 
Oeu.m·es de l,ouis XIV. Párizs 1R06, 6 l<öt. Itt közöltetnek elö,zö•· tolje~en 

azon történelmi és politikni cmlékirntol< a király elsö tíz uralkodási évéröl, me
lyeket fia szitmám szánt. 

Tableau du ministé1·e de Colbe1·t. Amsterdnm 1774; és Pellssery Élogc Iloli
tique de Colbert; Lausanne l i 75, gyönge mUvek. 

A :col< nemzctgaz!lász, kilt n Colbertümusról írtak. 
Nagy az emlékiratol< s?.ámn, melly. k ~.özött n legfontosabb"k azolc, mcllyckd 

de l~etz hibornol<, Raint-Simon l•erezf'g, BuR'Y Rabutin, Guy-Joly, Montp•·n:•iPr 
l<isa•szony, Nemours herczegnö, Motteville asszonys4g, Moutght, Agoosspau, La 
Ro..,hefoncauld készítettek; Estrarles emléldratai ig~.u fontosak a !liplom11tákr.-,, 

mert e mii magáb1m foglalja az akkor kötött "zerz8dé:;ck történehH. 
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ségesnek találta öt miud szivére 1) mind politikájára 1 mert nem 
bizhatott a franczia nemesekben , kik ismét visszanyerni törekedtek 
elvesztett hatalmukat. Ü gyes, ravasz, éles értelemmel az embe
rek és dolgok mély ismeretét párositva, Mazarin nagyon jól tudott 
sziikség esetén a körülményeknek és embereknek engedni 1 de csak 
azért, hogy kedve:~~öbb alkalommal a félbehagyott müvet ismét meg
ragadja; képtf\len volt kislelküségre , meg volt győződve 1 hogy az 
emberi szellem a szereneiének alapját megvetheti s az erély azt szol
gálatába hajthatja; ez okból mindenkit, mielőtt valamell y küldetés
sel akarta megbízni, kérdezett: "Szerencsés ?" Jelszava volt: "Az 
id ö és én;" személy es hajlamot és ellenszrnvet alárendelt az állarn 
érdekeinek; a szenvedett sél'téseket nem vette figyelembe, csak a 
sikert tekintette. Szokása volt mondani: "Hagyjuk öket beszélni, 
ha csak ök bennUnket cselekedni hagynak." 

Richelieu iskolájában neveked ve folytatta ennek munkáj át s 
megalázására tört windannak , mi a monarchia tekintélyével ellen
kezhetett; azonban mint külföldi a hajthatlan szigor helyett kén y te
len volt ügyességgel s ravaszsággal eljárni. Az üldözöttek, Richelieu 
halála után, visszatértek az udvarhoz, máe érdemre nem tudtak hi
vatkozni, mint hogy a winiszter ellenségök volt, s összetartásuknak 
is ez volt egyetlen kapcsa; a királyn ö ravasz bizeigései által elbiza
kodva, azt hitték, arra vannak hivatva, hogy a társadalmat kormá
nyozzák, pedig c::;ak eszközei vollak a ravaszoknak s gunytárgya az 
eszélyeseknek, kik ök et a h a t a lm as ok á r mán y á n ak hivták. 
Képtelenek a jó eszközlésére, mindig hajlandók voltak annak meg
gátlására s a növekedő hatalommal dicsekedtek, mig Mazarin csönd
ben megurösité saját hatalmát, titkolva azt, ruig nem érzé magát elég 
erösnek 1 hogy vagy fogságba vagy számiizetésbe küldje azon párt 
fejeit, a többit pedi g megfélemlithesse. 

Négy évi béke következett (1643--47) most Francziaországra, 
s ez id öt aranykor gy anán t üdvözlé, mellybeo az ország Richelieu 
politikájának gyümölcseit élvezte 1 anélkül hogy annak nyomását 
éreznie kellett vr,lna; királynője szép és k(;dves volt, minisztere nyá
jas, nemessége gazdag, irodalma termékeny ; a véletlen ugy akarta, 
hogy a magas ranguak legnagyobb részt fiatalok voltak, s igen szá
mosak a szépek. De ez csak mulékony csalkép volt. A francziák 

1) Ez iránt alig forogbut fen többé kétség, mióta a levelek, mellyeket u 
királynéhoz intézett, közzé VImnak téve (Bufletin de la 8ocié/é de l' Hi.toire de 
l'rance. Pllrizs, 183-t)-
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nem tudták Mazarinnak megbocsátani mindenekelött olaszos kiejté
set 1), azután azon tulságos gazdálkodását, melly Richelieu fényüzé
sével szemben fukarságnak tünt föl s anélkül, hogy a zilált pénz
ügyeken valamit lenditett volna. Már az el öbbi kormány alatt meg
ingatta az államháztartásban az egyeneulyt azon szükség, hogy benn 
ugy mint künn pénzzel vesztegetni kellett. Anna elejénte még ro· 
szabbuJ gazdálkodott, tele marokkal szúrta a kegyeket s a legkülön
czebb kérelmeket teljesitette j Mazarinnak egész ügyessége nem 
volt képes a pénzHgyeket rendbehozni. A lyoni Particelli Mibály, 
Emery ura, ki a pénzügyi osztály élére állíttatott, azt mond:í, hogy a 
becsületesség a kereskedöknek való, a pénzligyi felügyelök pedig 
azért vannak, hogy mindenki átkozza j s ez okból nem riadt viRsza 
5emmitöl, csakhogy pénzt tudjon teremteni j tizenöt százalékot enge
dett azoknak, kik a bérletösszeget elölegezték, s nagyon természetes, 
hogy töltepénzesek készséggel siettek az illy nyereséges vállalatokat 
hasznukra forditani: a testörség mindazáltal s az alsóbb hivatalno
kok mégsem kapták meg rendesen fizetéseik et, s a seregnek a legked
vezöbb alkalmakat használatlanul el kellett szalasztani. 

II. Henriknek rendelete, me Ily a külvi\rosok ban az építkezése
ket bizonyos határok közé szoritotta, feledérhe men t, Emery ismét 
hatályba léptette azt, hogy az áthágók megbüntetése által pénzt sze
rezhessen. Ez zavargásokra vezetett, s ö 11zzal felelt, hog y a beviteli 
adót fölemelte s uj terheket rótt a lakosságraj mignem a parlament 
közbelépett s lejebb szállitá az uj adókat. Midőn a király késöbb uj 
'\":hárolható hivatalok f<•lállitását hozta javasiatha, Omer Talon fő
ügyész, egyike a legtiszteletreméltóbb hatósági tisztviselöknek, ko
r á n ak l e g sz c b b j ó z a n e l m é j e, ki a parlamentben addig is 
a legmél'i!ékeltebb nézeteket képviselte, igy szólt: "Ti z éve már, 
hogy a földipar romokban hever, a paraszt oda jutott, ho)gy szalmán 
kénytelen alunni, butm·ai eladattak, hogy megtizethesse a roppant 
adókat; Párizs fényben uszik, a milliók ártatlanul korpa- és zabke
nyén·e vannak kárhoztatva, nem várhatva segélyt senkitől mint saját 
tehetetlenségöktől; e szerencsétleneknek csak lelkeik maradtak meg, 
mert el nem árverezhetöle Oh, asszonyom ! gondoljon szive bense
jében ezen köznyomorra, ma este elmélkedjék imolájának magáoyá· 
ban a felett, milly fájdalom, keserüség s levertség között nyomorog-

'J A~onbau ö azt m .. udta: nHK bc~zérl~m uem iA frKnczi>~, <le fr1mczi:t a 

'"livcm? !Cort·esp. d' Angleterre, LIX. köt.) 
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nak az ország hivatalnokai, kik mindcnnap vá1·hatják, hogy minde
nök elkoboztatik, anélkül, hogy valamit vétettek volna; számítsa 
hozzá a tartomil.nyok nyomorát, mellyekben a béke reménye, a nyert 
csaták becsülete, a meghódított or1:1zágok diesösége nem elégséges 
art'a, hogy táplálja azokat, kiknek nincs kenyerök s a mirlust, pálmát 
és boror>tyánt nem tekinthetik a föld gyümölcsének." 1) 

Szép szavak, de mit használtak, ha nem segithettek a bajon? 
Mazarin azt hitte, hogy a parlamentet összeütközésbe hozza a többi 
felső itélöszékekkel, ha kedvezésből felmenti attól, hogy fizetését az 
államnak négy évre kölcsönkép1'n felajánlja, melly áld<,zatot a többi
ektől megkivánta; azonban a parlament minden áron el akarván fe
ledtetni a régi megaláztatást, 1648-b:~n egy e g yesülés i d e c r e
t u ru-ot bocsátott ki, mellynek alapján a többi ítélőszékekkel egye
sült s központjává lett a bíbornok valamennyi ellenségének: össze
gyül tek, hogy az állam miuden ügyei felett tanácskozzanak. A nép, 
melly azt hiszi, hogy mindeuki az ö érdekében cselekf'zik, mihelyt a 
kormánynyal szem ben ellenzéket képez, ujjongva üd vözlé öket, mint 
védangyalait, kik megmentendik Mazarin zsamokságától. 

A pnrlameut. 
Már másutt 2) szólottunk a parlament alakítá~áról t; köYctelé

seintk keletkezéséről. Azon korban, melylyel foglalkozunk, a parla
ment több s kiilönbözö illetös~gü kamrákra osztott testiiletet képe
zett. A n a g y k a m r a, me Ily n magas bánik uo1vnrál képviselte 
szent Lajos korában, állott az elnök b öl, kilencz a m o r t i e r elnök
ből, kiket mozsáralaku füvegcik utáu neveztek igy, husz világi és 
tizenkét egyházi tanácsosból; tagjai voltak ezenkivül a kir·ályi hércze
gek, a herczegck, a birodalmi pairek, a kanczellár vagy peesétör, az 
államtanácsosok, négy referendar·ius (Dl a i t r eS d eS r e q e t e S) 1 a 
párisi érsek és a cluny-i ;,~pát. Ezen törvényszék elé tartoztak a fel
ségsértési bünök, a pairek ügyei, az egyetem, a kórházak s a korona 
nagytisztjeinek p~rei. A v i zs g á l ó k am r a (d c s e n q u e t e sJ 
polgári s biinfenyitö- ügyekben a fi)lebbviteli törvényszéket képezte, 
öt senatusra oszlott, mindegyik két elnökl(e) ét> huszonöt tanácsossal, 
többnyire fiatal, fondorkodó egyénekből állott. kik féltékenységLől a 
nagy l\amra iránt mindig készek voltak pártokat vezetni vagy azok 
eszközeiül szolgálni. A biinvádi ügyekben fölebbviteli székül a t o-

') Lbd Emlékimtait, 
'') XIII. könyY. 194. lap. 
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r o n y ka-kamr a szolgált, melly azért neveztetett igy, mert szek
hclye a palota kis tornya volt. A palota két v i zs g á l 6 kamr á j n, 
mi ndegyik három elnökkel és tizrniit tanácso ssal, mint első fok u bi
róság olly iigyek b f' n hozott itéletet, me Ily ek közvetlen királyi rende
lettel hozzá utasittatbk. Azon pöröl{, mellyek a kalvinistákat illették, 
az e d i c t um- le am r a illetrkef'!H:gf-hez tartoztak j ez nevét onnan 
vette, mert a békc-edictumok áltltl állíttfltott föl A szünidő alatt, 
me Ily sPptember 9- ikétől Mártonnapig tartott, a sürgős esetek a 
H z ii n i d ö-k am r a által intéztettek el. 

Ha királyi edictnmok voltak bevezetendök, vagy ha politikai 
iig-yek forogtak fen, akkor valamennyi kamra összeült. A közig::tz
ga tá~ ban elöforduló visszaélések fölött zárt ajtóknál a közügyvédek 
egyike, ki mint államUgyész miikiidött, ugy nevezett me r c u r i a l é-t 
tartott, vagy pedig a királyt képviselö és a fegyelem felett őrködő 
föWamügyész végezte. A függetlenség, rnelly a hivatalváAárlnsból 
eredett, gyakran okozta, hogy királyi tisztviselők, kilwek a parlamrnt 
elé egy királyi edictumot kellett terjeszteni, kimutatták annak min
dcn hiányait, mindazáltal annak beiktatá~át indítványozták 1 ). 

A lajstromozás ezen formasága a törvényhozás ellenl'rzésé\'é 
fejliídött: ezen okból és mivel a parlament az igazságszolgáltatás 
érdekében gyakran kénytelen volt a mini sz terek és kegyenezel< el 
lenében föllépni, habár csak tulajdonképen birói hatósá-g volt, igényt 
tltrtott a nemzet képviselésére, és valóban a nép megszokta a p~rla 
mentet a kormány tnikapásai ellen oltalm ul tekinteni. A kirnlyok 
mindazáltal hahát· l1ele is egyeztek 1 b ogy a parlameut k;csinyben 
mintegy a t·endigyülés szerepével birjon, csak visszatetszé:>sel fo
gadták azon mcrész~égét, hogy a rendeleteket megtámadja j a fe
jedelem azoukivül , hogy az elnököket és tanácsosokat elmozdit
hatta és számliutésbe küldhette , joggal birt arra nézve is, hogy az 
egész parlamet!tet trónja elé idézze (l i t d c j n st i e e), hd királyi 
hatalmának teljes fényével parancsolhatta a megtámadott rendelet 
b('czikkelyezését: a parlament pedig engedelmc>!>kerlni volt kötele~. 

Ezen ellenszegiilésnek igen nagy fontosságot tulajdonitott az 
cncyclopaedigták iskolája, melly mint az egyháziak éR nemesek 
ellensége, n,~m ismervén a népet, a parlamentben 11karta fölt::~lálni 
azon szabadságok eredetét és hagyományát, mc>llyekre tiirekedett. 

') Petitot, Colleelion de~ Mém,. ,·ela/. (, l' lfist. d~ France, Tomo TX., Noti~e 

PH1' Om~1· 'falnn. 



32 

A testüleli szellem mindig a függetlenség szelleme, s a kényuri köz
igazgatás csc.k a testületek megsemmisitése után lett a forradalom 
által lehetségessé; mindazáltal téves lenne azt hinni, hogy a parla
ment közjó érdekében képezett elJenzéket. A község a lakosok 
összetartásából nyeri erejét, a földesur ltildbirtokaiból : de a· par
lament nagyon egyenetlen elemek vegyüléka volt, biztos határok 
néikül j ellePállási hatalma arra szoritkozott, hogy kedve sze1·ént 
vagy ellenére beczikkelyezze a királyi rendeleteket: ezért mond
hatta aztán neki Maupeou kanczellár, miszerént ":1·w,1 engedély, 
hogy a kormányt figyelmeztetheese, new ad jogt.i. "' Kor.uany meg
támadására." Kétszer volt a parlament a ki)zhatalom birtokában, a 
Liga és a Fronde idejében j s mit teremtett, mi állandósággal birt 
volna? milly erélyt fejtett ki 't Ellen akart állani, de nem mert 
föllázadni, mintha a forrongásban e kettő külön lett volna választ
ható j izgatott, dc nem végzett semmit ; fölltorbácsolta a szenve
délyeket, azután panaszkodott a következmények miatt. Bármit 
mondjanak, e testület a szabadságot nem mozditotta elő, s eltünt 
anélkül, hogy sajnálta volna valaki. 

Az oppositio, melly a Ligában a hiibérnököknél nyiltan mu
tatkozott, most a pa1·lamentek árnyék? ba menekült, mellyek azt 
vezetni hitték , holott általa vezettettek , midön az a parlamentet 
a regensség ellen a sorompóba vitte; azt képzelték , hogy az angol 
parlamentet utánozzák, nem gondolván meg, hogy a hatalmat csak 
a királytól nyerték, hogy hivatalaikhoz nem a nép választása de a 
vásárlás utján jutottak , és hogy jó idö óta a királyok szeszélyeinek 
engedelmes eszközök voltak. Azokat, kik e testületekben tiszta 
szándékkal és magasabb értelemmel birtak 1 az erőszakoskodó és 
fiatal tanácsosok magukkal ragadták 1 mivel ez utóbbiak a közjó 
üriigye alatt egyedül a zavarosban halászni, fölemelkedni vagy bo
szut állani ohajtottak 

Retz blbot·nok, 
Ezen párt Jean Paul de Gondi (1614-79), a párizsi érsek coad

jutorának befolyása s vezetése alatt állott, ki késöbb Retz bíbornok 
néven lesz ismeretes. Fiatal, határtalanul nagyravágyó ember azzal 
kezdé, mint Talleyrand korunkban 1 hogy bensőleg mindent gu
nyolt i elragadó ékesszólásával megnyeré az embereket változékony 
és szilaj terveinek. Vonzó de szemérmetlen vallomásai vallástalannak 
s erkölcstelennek tüntetik öt föl. Róma vérengző hőseiért rajongva 
magasztalólag leírta Fiesco összeesküvését j szerette magát kis Ca
tilinának hivatni, kit utánzott azzal, hogy zsebében félig kikand i-
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káló tört hordott ; valamint Caesart is utánzá az adósságcsinálás
ban. Azt szokta volt mondani 1 hogy csekélyebb tulajdonok kiván
tatnak a világegyetem feletti u.-alom ra, mint arra, hogy valaki 
egy pártot kormányozzon ; s ezen feladatot választotta magának, 
nem ugyan nagy ezéJok elérésére 1 azonban kimeríthetlen eszközök
kel s éles és gyors felismerésével mindannak 1 mit érdekében tennie 
vagy elmulasztania kellett. 

A f'ronde. 
Igy lett ö lelke az uj pártnak 1 melly egy gyermekjátékról 

Fr o n d e-nak nevezte magát s rendkivül elterjedt , mivel divattá 
lön 1). Az ellenpártot a ma z a r i n is t á k, a miniszter hivei, ké
pezték; a m é r s ék e l t ek ügyekeztelt az egyensulyt fentartani 
s megnyugtatólag hatni. Ez utóbbiak feje volt Matthicu Molé, az első 
elnök, épolly rendithetlen az embereltkel és eszmékkel szemben, 
mint a milly ingatag volt Retz. Már Richelieu kényuraságával szem
ben megmutatta, mit képes tenni olly férfi szava, ki nem hajol meg 
a koronázott igazságtalanság előtt ; most a veszély perczeiben a 
nemzeti eszmét választja vezércsillagaul, ovást tesz a király akarata 
ellen, de engedelmeskedik; hallja a nép panaszait, de nem támo
gatja erőszakoskodásait; valamint Richelieu alatt védelmezte a nép 
jogait, ugy most oltalmazza a király kiskoruságát; ellenáll minden
kinek, ki a közjó ellen cselekedni látszik; "egész ember egy darab
ból (mondá ellenfele), s aki mindenekelött az állam javát akarja." 

A ldrály azon kérdést vetvén föl "hogy jogosítottnak érzi-e magát 
a parl u me nt a királyi hatalom korlátozására", a parlament a kérdést ala
pos vizsgálat tárgyává tettes daczára a rendeleteknek nem szünt meg a 
régi monarchiában keresni azt, mi az ujat mérsékelje: lármázott, pana
szolt, ell('nállt. Mig az ágyu hirdette a !!YÖzelmet, mellyet Condé herezeg 
Lensnél Lipót fő herezeg felett vivott (l G 48 aug. 20), a kormány, minden 
kedvez() eredménynél vakmeröbb, elfogatja Biane-Mesnil és Charton 
elnököket s B roussel tanácsost, az ellenzék fejeit. A nép az•) D ban erre 
felbi:íszülve a diadalünnepélyt megzavarja, az utczákon mindenfelé 
torlaszokat emel (aug. 26); "mindenki fegyvert ragad ; öt-hat éves 
gyermekek törrel jelennek meg 1 mellyet maguk az anyák hoznak 

1) "Ce nom elevint tellement ll. la mode, qn'il n'y avait rien de bien fait, 

'(lt'on ne dit. t,tre a la Fro11de; les útoffes, les rubans, les dcntelles, les épées, et 
pre,que généralement túnte so•·te de rnarchandiRes, jnsqn' au pain. Rien n'était 
ni beau, ni bon, R' il n' ét>\it iL ln Fronde; et pour exprimer un homme de bien, 

il n'y nvait pas d'expl'l'Rsion plus énergiqne que celle de bon Froudeur." Mém. de 

Guy de Joly. 

XVI. 8 
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nekik j két óra alatt kétszáznál több torlasz emelkedik • (Retz). 

Molé a parlament élén követeli a befogottak szabadonbocsátását j a 
nép, saját erejét ismerni tanulván 1 A n n a ass z o n y t káromolja, 
ki a királylyal és Mazarinnal Párizsból távozik (1649. jan. 6.) A 
parlament, támogatva Francziaország főuraitól , a minisztert á. ki
rály ellenségeül s hivatalvesztettnek nyilatkoztatja j a frondeursök 
csapatokat szerveznek , s bár clöbb fellázadtak mcrt fizetni nem 
akartak 1 most önszántukból tiz milliónál többet adakoztak ; a ezé
bek sem akartak elmaradni, s követik példáj okat. Retz, ki Em-
1 ék i r a t a i b a n nlindig önmagát dicséri, s el akarná hitetni, hogy 
ö volt ezen folkelés okozója, sajátjából egy ezredet állitott, s a 
Fronde-háboru kitört. Egészen uj neme volt ez a háborunak, csupa 
ármány, nagy nevek, csekély eredmények j a rendetlenség és 
féktelenség kora ellentétben Richelieu szigoru kormányávaL A vi
déki nemesség, mellyet Ricbelicu hatalmától megfosztott, nem vesz
tette el a küzdelemre és udvariasságra hajló jellemét. A közleke
dési eszközök gyarapodása előmozdította a forradalmi eszmék ter
jesztését Francziaországban; az angol alkotmány , a nápolyi nyug· 
talanságok, a westphaliai békeszerződés által elismert két köztár
saság fölkelték a centralisati o megtörésének eszméjét j s máris a 
hanyatló monarchiát s a köztársaságat kezdték emlegetni. 

Azonban nem annyira fegyverrel , mint inkább szóval és ár
mányokkal küzdöttek j az udvar legkisebb eseményei, a botrányok 
s az ármányok szájról szájra járnak j kicsinyes nagyravágyás pár
tokat szült, mellyek az ármány jellemén tul nem terjedtek; mulat
ságból polgárháborut folytattak; az érdekek s még inkább a sze
szél y elégsP.ges volt arra, hogy valaki zászlót és irányt cserélj en. 

A Fronde kiváló jelleme volt, hogy nők és szellem d us férfiak 
játszák benne a főszerepet. Az utóbbiak fontossága növekedett azon 
időben, midön az iratok és íromák nagy befolyást kezdtek gyako
rolni; azonban nagyszerüs ég és becs helyett 1 mi ezeknek tulajdo
nuk, a fraudeursölt irataihan csak a szellem és a képzelet élénk
sége volt föllelhetö. Valamint a nemesek ügyöket az ököl erejére 
bizták, épugy azon irók , kik nem viselték a királyi egyenruhá t, 
csak röp- és gunyiratokkal küzdöttek j hogy a Fronde-pártot igazol
ják és győzelemre juttassák , a nemesek csatlakoztak hozzája s föl
vették szokásait s magukévá tették nézeteit, ugy hogy a kard és 
a toga nemessége mellett egy toll-aristocratia képződött. A sajtó 
rendkivüli hévvel dicsért és gyalázott; a parlamentek s az udvar 
tanácskozásaikban feszültséggel gondoltak arra, mit fog Renaudot 
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l\1 e r c u r-ja és G a z e t t e d e F' r a n c e-a mondani 1 habár a re
gensseg es a parlament' melly a sajtót felügyelete alatt tartotta, 
érezven annak hatalmát, szigoru büntetések által ügyekezett a röp
iratok szerzöit megfélemliteni. Conti berezeg , a nagy Condénak 
fivére, "egy semmi 1 ki csak annyiban birt értékkel, hogy herczegi 
vérből való volt,~ s n övére, Longneville herczegnö, kedvesének, 
La Rochefoucauldnak befolyása alatt 1 átveszik a Fronde vezetését; 
a herczegnö ölében döntetnek el a csaták 1 valamint kevéssel késöbb 
Montpensier kisasszony két marsallnövel egy hadsereget vezetett. 
Élczek kisérték és jellemezték a liga ezen parodiájának minden ese
ményét. Beaufort herezeg, a nép bálványa, a cs a r n ok ok ki
r á l y á n a k neveztetett j s Retz ezrede k o r i n t h i e z r e d nevet 
viselt, mivel ö Korinth czirnzetet1 püspüke volt j az elsü vereség, 
mellyet ezen csapat szenvedett, a ko r i n t h i ak h o 'l< sz ó ló e ls ö 
l e v é l elnevezést nyerte. Midön a király minden hatalma az orle
ansi herezegre ruháztatott 1 eatinat e szavakat mondá: "Ne feled
jék el azt is, hogy a görvély t gyógyithassa.'' Midön Montpensie1· 
herczegnő a királyi csapatokat ágyukkal lövet te 1 Mazarin felkiál
tolt: 11 (j megölte saját férjét." E szavakkal arra akart czélozni, 
hogy a király nem fogja elvenni 1 mint a herczegnö remélte 1 ki 
XIV. Lajos kezére vágyott. 

A szenvedély epigrammakat késziteni s minden eseményt ki
gunyolni a tényeket gyakran ferde helyzetbe hozta s a Fronde-ot 
ugy tiivteté föl, mintha nem volna olly komoly mint valóban vo!t 1). 

Tagadhatlan egyébaránt 1 hogy a királynő és Mazarin eljárása foly
tán, kik mindketten külföldiek voltak, némi jogosultsággal birt az 
oppositio ; azután olly nagy városban mint Párizs, mellynek 350,000 
lakosa negyedekre volt osztva főnökökkel 1 polgár-katonasággal és 
pénztárakkal, rendezett czéhekkel, mellyeknek élén elüljárók és 
tanácsosok álltak, minden eszmének , melly a nép rétegeibe jutott, 
okvetlenül nagy horderőre kellett vergödnie. De hiányzott az egy
ség ezen mozgalmakbau, sa vig és könnyelmü francziák nem értettek 
ugy a forradalom vezetéséhez mint az angolok. A parlament dicse
kedve római senatusnak vagy a nép képviselöinek nevezte magát, 
rnintha rendelkezhetett volna a koronával vagy elitélhette volna a 

1) Capefigue roszalja azon közszokást, melly a Fronde-ot tréfának veszi; 
- szarinte komoly eHzmek következmenye volt az , daczé.ra Retz bibornak fri
volité.sainak. Bazin ez utóbbit gyalé.zza s Mazarint fölöttébb dicaéri, ki a ki· 
rálynövel (mindkettö idegen) Francziaorsd.g valódi érdekeit képviselte. 

3* 
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minisztereket ; de habár népszerű is volt hatalmának ezen fitogta
tása, nem volt támasza sem a monarchia régi intézményeiben ,. sem 
megelőző példákban ; ereje csak abban összpontosult, hogy az 
elégedetlenek mind hozzá csatlakoztak. Molé, ki a szabadságot az 
udvar ellen védelmezte, elveszté bátorságát, midön ·látta, hogy a 
lázadás veszi kezeibe ezen tisztet, s ennek most ellenségévé lőn azon 
hatalomnál fogva, mellyet neki a visszaélések elleni ellenállás köl· 
csönzött. Ami a polgárokat illeti, ezek szokás szerint bátoritották 
a tömegek első wozgalmait, azonban csakhamar elborzadtak előttök 
s ügyekeztek a panaszaik által felizgatott népet zabolázni. 

A parlament alkudozott Spanyolországgal , melly a pillanatot 
kedvezőnek tartotta, hogy Prancziaországba betörjön; miért is a 
felségárulás miatt hUnösnek nyilváníttatott, s Condé Lajos, hogy a 
játéknak véget vessen, Párizst ostromzárol ta. A párizsiaknak nem 
tetszett, hogy a szójátékharcz illy komoly fordulatot vett J s ez a 
froudeursök és királyiak között Rueil-ben közeledést hozott létre 
(1649. marcz. ll); Mazarin a királyt és az anyakirálynőt a fövá· 
rosba visszavezette (april 18.) s hajlandónak mutatkozott a békére, 
mellyet azonban mindenki csak pillanatnyinak teki.1tett. 

A nagy Condé. 
Condé Lajos (1fJ21- 86), kit n a g y n ak neveztek s ki még 

mint ifju kitüntette magát Rocroynál a spanyolok felett vivott győ
zelmével, valamint Thionville, Freiburg és Dünkirchen ostromával, 
az udvar védelmére sietett, azonban határtalan nagyravágyása nem 
talált kielégitést. Mint huszonnyolcz éves ifju, ha nem is szeretője 
de barátja a nőknek, hangadó szerepet vitt a párizsi előkelő férfi
világban 1 melly megvetést és gunyt negélyzett az akkoriban divatos 
gyöngéd enyelgésekkel szemben l) s kik piperkőczök (p e t i ts 
ma i t r es) elnevezéssel a frondeursök ellen fölléptek, mi örökös 
párbajokat és viszálkodásokat szült. Az utóbbiak élesztették benne 
az ellenszenvet a miniszter ellen, kit megmentett de soha sem sze
retett, s végre ·reá birták , hogy nyilt ellenségképen lépjen föl 
ellene; Mazarin azonban elhÚeti vele, hogy a fro11deursök meg 
akarták őt ölni B kocsijára lőttek J mire Condé megszakította min-

1) Egy hölgy panaszkodik e miatt : "Ils avai en t des airs si moqueurs, 
disaiant des chaRes si offensantes... . faisaiant paraitre un ennui si d~daigneux, 
que personne ne les pouvait souffrir • • . • Ils trouvuient que c' était se donner 
un ridicule que de témoigner q nelque attantion a se fail'e aimer." Mém. de la 

duchesae de Némours. 
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den összeköttetését a Fronde-dal. Mazarin ellenben közeledni kezd 
hozzá, mert szükségesnek tartja, hogy az udvar, mellyet a ki
rály gyilkos Anglia példája megrettentett, ezen párttal kibéküljön j 
Retz igyekezett fölhasználni a kedvező alkalmat, hogy pártja és 
saját befolyását biztosítsa s fontossá tegye, s igéretet kapott a bíbor
noki kalapra: Mazarin most már erősnek hivén magát Condé és 
Conti herczegeket valamint sógorukat Longneville herezeget befo
gatja (1650 jan. 18.) j s az a nép, melly nemrég két hatósági sze
mély hezáratása miatt fegyvert ragadott, most tapsolt. 

A froudeursök csakhamar ellepték az udvart, s ellenfeleik 
háttérbe szorultak j de Longueville herczegnő és az orleansi h~rczeg 
spanyol pénz segedelmével mozgásba hozzák a tömegeket a her
ezegek megszabadítására; kisérletök nem sikerült, azonban egy 
u j Fr o n d e alakult Gonzaga Anna pártfogása alatt. Retz, látván 
hogy reménye a bíbornoki kalapra measze van a teljesüléstől, a 
régi és az uj Fronde között alkudozásokat kezdett, s a parlament 
csakugyan fenhangon sürgette a herczegek szabadon bocsátását, s 
Condé valóban szabadon bocsáttatott (1651), a nép épolly öröm
ujongva kisérte, mint elzáratásakor. Mazarin a népgyülölettöl s a 
parlamenti rendeletektől üldöztetve Kölnbe visszavonult (febr.), hon
nét a királynak irt, hogy igazolja magát s elpanaszolja "hogy neki 
azon országban, mellynek határait mindenfelé kiterjesztette, nincs 
többé menhelye." Innen figyelemmel kisérte az eseményeket s ve
zette a regensnőt j látja a két Fronde-ot összeveszni , Retzet és 
Condét viszálkodásban, mert egyaránt nagy dicsvigyuk nem tudott 
egymáasal megférni, s az elsőt nagy veszélyben, midőn a parla
mentben majdnem meggyilkolták j az utóbbit pedig, ki győzelmei 

folytán felfuvalkodva azt hitte, hogy a katonák a nép s hogy ezzel 
épugy parancsolhat mint azokkal, ezerencsétlen kisérletek által 
kiábrándulva 1 ki a froudeursök által izgatva, Párizsból eltávozott} 
hogy az országot föllázitsa, végre hazája ellen 1 mellyet egykor 
megmentett, árulást követ el, a spanj'olokat hiván segítségül tervei 
valósitására. 

XIV. Lajos hadat indit é nagy tábornok és ro sz politikus ellen j 
s Mazarin, ld saját költségén 8000 katonát toborzott össze, mint a 
nemzet megmentöj e tér vissza Francziaországba ( deczem b.) ; a ki
rály és királynő tárt karokkal fogadják, habár a parlament ellene 
kibocsátott decretumait ujra megerősítette s 150,000 livrest tüzött 
fejére. Tutenne vicomte, fiatal, alig 32 éves, marsall, ki a spanyo
lokhoz át pártolt, most visszatérvén s hűséget fogadván, a királyi 
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csapatok parancsnokságával bizatott meg, s Cond~ kénytelen volt 
Bléneaunál fegyverei előtt hátrálni (1652 april.). Mig a froudeursök 
a Iothringeni herezeget fizették , hogy Francziaországot nyugtala
nitsa, Mazarin megfizette öt, hogy vonuljon el vérengző csapatai val, 
mellyeket tizenöt éven át tartott fen az országban rablás- és gyilko
lással 1) j a vitézség szine alatt minden aljasság és ármány volt j az 
egyetlen szeplötlen jellemek voltak Molé , Bailleul és J aques 
Ancelot. 

Turenl!le a royalistákkal, Condé a frondeursökkel ostromolják 
Párizst Uulius 2), s a király és a polgárok szemei előtt egy csata fej
lődik, mellyben ugyan kevés harcz os vesz részt, de annál mesteribb 
a küzdelem j Condé elveszett volna, ha Párizs vagyis inkább Orleans 
herczegnö, ki öt megnyerni ohajtotta, nem nyitja meg neki a kaput 
s nem lövet a royalistákra. Páriz.sban a legnagyobb zavar követke
zett be ; Retz, végre bíbornok , az érseki palotában eltorlaszolta 
magát j mazaríniaták helyett buzgó frondeursök is meggyilkoltattak. 
A h erezegek , kik talán a koronára vágyakoztak, ügyekeztek a 
zUrzavart kizsákmányolni, s Orleans herezeg az ország helytartójává 
neveztette magát, Condé generali!!simusnak , mig a spanyolok és 
a Iothringeni herezeg ügyekeztek velök egyesülni. A kevés tagból 
álló parlament Molé elnöklete alatt Pontoíseba tette át székét, s 
azon volt, hogy az ügyek menetébe valahogy rendet hozzon, mig 
maguk a párizsiak, megunván az örökös hullámzást, hallgatni kezd
tek azon kevesekre , kik megtartották eszméletöket s fölismerték, 
hogy a köznyomor csak néhány nagyravágyónak szolgál előnyére. 

A királyhoz kérelmet intéztek (oktob. 21), hogy hívja vissza Maza
rint, ki ismét visaza vonult. Condé 1 ki csak a csatatéren volt nagy, 
de rosz polgár és rosz barát, jellem és máltóság nélkül 1 csak sz o I
gál ni született, a spanyoloknak felajánlottamindig csak személyes 
vitézségét, s a. parlament kimondta reá a halálbüntetést. Orleans 
herezeg Bloiaba., a herczegnö falura küldetett; Retz, minden rosz 
szitója, ki mindenkit megcsa1t, börtönbéSI börtönbe vándorol, késöbb 
kiszabadulván , daczára a jazsuiták támogatásának nem foglalhatta 

1
) Conrart BAlint, hitelt ~rdemlö ir6, beszéli, hogy KAroly, Iothringeni 

bercaeg 1 azon ktlrdt!sre, milly m6don tilelmezte tizenöt napon át h.tonáit, melly 
idö alatt nem volt kenyere, komolyan azt felelte , hogy körülbelül 10,000 em
bert megettek ; e(ty napon kt!t fogoly aplczAb61 leveot föztek; egy sebész , ki 
egy tisztnek karját' volt kénytelen le\'ágni, vi\11-lapoczkAjknAI metazette le, hogy 
Pgyobb darab hll8t kaphasson. Mindeneaetre nebezen h.ih'Jtő, 
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el többé a párizsi érseki széket, végre lemondott, s az évekkel meg
tért esze is. Meghalt Párizsban. Hátrahagyott Em l ék i r a t a i nem 
keltenek iránta tiszteletet, legfelebb némi ingerrel birnak az ö nyug
talan jelleme miatt , melly majdnem elhitetné, hogy egy nagy em
ber áll előttünk , kit a körülmények magukkal sodorb~k j szemér
metlen őszinteséggel beszéli el , mit mondott és tett, mintha !!em 
is kételkednék annak erkölcsösségében, mit tön, mintha azt hinné, 
hogy az ö állásában bármelly nagy ember máskép nem beszélhetett 
vagy cselekedhetett volna. 

Mazarin ünnepélyesen visszatért ~árizsba (1653 febr.), hol öt 
a béke helyreállitójaul üdvözölték ép azok, kik öt elébb annak 
bátorítójaként káromolták j mert a nép belátta , hogy az ö zsar
noksága még mindig többet ér, mint az erőszakos szabadság ; az 
értelmesek tudták , hogy egyedül ő nem lett hütlen magához ezen 
fe g y v e r es t r é fáb a n, mellyben annyi különben szép jellem 
szenyfoltot kapott. És Francziaország valódi érdekeit,· mellyeket 
a nép mini a parlament, Condé valamint Turenne Vf'Szélyeztettek, 
ki védelmezte legjobban ? Mellözzük a sok gyanus adomát 1), s 
látni fogjuk, hogy Mazarin bátran haladott az előde által nyitott 
ösvényen, szükség esetén· önmagát is feláldozva. 

Ezen hábÓruban , melly öt éven át erős szenvedélyek nélkül, 
de képtelen nagyravágyók által folytattatott, nagy volt a mozgalom, 
azonban hullámai a trón ig nem emelkedtek j a minisztert akartak 
megbuktatui, de a koronát tiszteletben tartották j mindent megtá
madtak, de semmit sem távolitottak el, mindenkit állomásán hagy
tak ; és minthogy senki sem bukott meg, egyetlen hiuság sem 
sértetett meg, az ország hamar kiheverte a válság következményeit. 
Minthogy azonban a Frondeban mindent kinevetni tanultak, az in
tézmények és személyek elvesztették minden tekintélyöket, egyedül 
a trón maradt tiszteletben, rnelly annál fenségeshnek tünt föl, mi
vel semmi sem környezte j arnilly mértékben növekedett a népben 
az ellenállási szellem, épolly arányban ébredt föl a királyban a 
despotism us szelleme; Mazarin hatalma nagyobb lett mint valaha, 
s XIV. Lajos, ki annyi ideig szemtanúja volt a törvénytelen ellen
állásnak, megszokta a szabadságot gyülölni 2). 

I) A Mazarinades-ok guny· ~s röpiratok gyüjtem~nye Mazarin mallett ~s 

ellen 1649-1652. A teljes gyüjtem~ny nem kevesebb 14, negyedr~t kötetn~l. 
2) Egy niS igen nevezetes megjegyzést tesz a neveliiknek "J' ai sou'!ent 

remarqué avec ~tonnemeut, que, dans ses jeux et ses divertissements, ce prince 
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Azonban a trón érezte, hogy el van szigetelve s nincs táma· 
sza sem a nemesekben, sem a hatóságokban, sem a népben; mert 
valamennyi megsértetett. Olly helyzet ez, melly ha egy ideig tart· 
ható is olly erélylyel, minö XIV. Lajosé vagy Napoleoné volt, de 
késöbb okvetlenül be kell következnie a válságnak 1). 

. Az uj király, kinek föczélja látszott lenni a parlamentet meg
alázni, egy rendeletet intézett hozzá (1655), melly megtiltja, hogy 
a kormánynyal, a pénztigyekkel vagy a miniszterekkel foglalkoe:zék. 
Egy nap értesUivén, hogy a parlament egybeült s bizonyos pénz
ügyi rendeletek registrálását akarja megtagadni, vadász öltönyben, 
sarkanty us csizmával és lovagvesszővel 2) bement a kamrába, az 
elnököt és a parlamenti tagokat nyers hangon megtámadja j késöbb 
megtiltotta a parlamentnek , hogy előterjesztéseket tegyen nyolcz 
nap lejárta előtt a rendeletek beczikkelyezése után, s megsemmi
sittette mindazon rendeleteket, mellyek a lefolyt zavaros időkben, 
mint a királyi tekintély ellen intézettek, beczikkelyeztettek. A par
lament tehát 1 melly lassankint kiszorította kebeléből a nemességet1 

elvesztette az előterjesztés jogát; 1667-ben 1 midön arról volt szÓ1 

hogy beczikkelyeztessék azon ordonnaace , melly a despotismust 
szantesitette 1 megtiltatott minden megvitatás ; Miron elnök 1 az 
ellenzék feje 1 hiába mondá, hogy valamint Istenhez könyörgések 
intéztetnek, mellyeket ollykor meghallgat 1 hasonló joggal lehet a 
királyok irányában is birni, hallgatást parancsoltak neki. A par· 
!ament ezután csak a birói hatáskörre szoritkozott 1 de XIV. Lajos 
még e tekintetben is meg akarta nehezíteni állását, olly szigoru 
rendeleteket bocsátván ki, mellyek a nép jellemével össze nem 
fértek. 

A trón nyert ugyan fényében, de vesztett erejében, midön a 
közrendok (Generalstaaten) ezen képmását elnyomta j mert ez ellensé
ges szellemet öltvén roszakaró biráigatáss ellenséges remények inga· 
tag ösvéayére lépett. A községek szabadságai a polgárháboruk alatt 
majdnem mind elvesztek; XIV. Lajos megsemmisítette a:!l összes 
politikai és municipalis szabadságokat azáltal 1 hogy in tendansokat 

ne riait guere. Céux qui avaient l' honneur de l' approcher , lui disaiant trop 
souvent, ce me semble, qu' il était le maitre. La reine mer·e vouJait toujours 
qu' il CO.t obéi et il semlllait qu' elle aumit désiré Ie pouvoir respecter autant 
qu' elle l' aimait." 

1
) Lásd e könyv végén a Felvüdgoaitd jegyzeteket A) alatt. 

• 
2
) nDémarche plus di~ne d' un Tartar e que d' un ro i de France. • Le

montey. 
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nevezett ki s a polgármesteri hivatalokat vásárolhatókká tette s az 
élethez kötötte. A tartományok elveszték minden fontosságukat s 
parlamentjeik hallgatásuk által feledésbe merültek. 

A belső nyugtalanságok nem vonták el Mazarin figyeimét a 
külügyektől. A harmincz éves háboruban , mellyet Richelieu a pro
testansok támogatásával ápolt, Mazarinnak csak a megkezdett gom
bolyagot kellett legöngyölíteni s folytatni a katonai és diplomatiai 
ellenségeskedéseket az ausztriai ház két ága ellen; de biztositani 
akarván azt, mit előde a háboruban szerzett, buzgóan s tevékeny 
részt vett a westphaliai békeszerződés létesítésében. Francziaország 
e békekötésnél az európai érdekek kibekitöjeként szerepelt 1 saját 
terliletét nagyobbította, uj politikai rendszert állapitott meg a módo
sitott német alkotmány fölött, s mint a béke kezese biztositotta ma
gának az eszközöket s ürügyeket, hogy Németország ügyeibe bea
vatkozhassék. 

Ennyit az ausztriai ház német ágára vonatkozólag ; ami a 
spanyol ágat illeti, a rokonsági viszonyok nem gátolták a háboru 
folytatását Németalföld és a Pyrenaeusok határain, valamint Olasz· 
országban; a rocroy-i csata (164B máj. 19.) XIV. Lajos kormányá· 
nak kezdetét a spanyol gyalogság helyrehozhatlan megsemmisítésé
vel jelezte, melly Európának réme volt. A westpháliai békekötés 
Francziaországot egyedül hagyta Spanyolország ellen, melly a Fronde 
nyugtalanságaiban bizva vonakodott ezen békéhez csatlakozni. Mind· 
két fél elkeserítve a nem becsületes eszközök által, mellyeket hasz
náltak, hogy egymásnak ártsanak 1 mihez különösen az izgatók és 
elégedetlenek viszanyos pártfogása tartozott, a harczot folytatták; a 
békekötés folytán hazabocsátott katonák növelték Spanyolország 
hadseregét, melly a Fronde nyugtalanságai alatt Dünkirchent, Flan· 
dria legfontosb erősségét, visszahódította (1652), Barcellonát s Mon
ferrat kastélyt, melly három ostromot (1629-30- 40) állott ki, meg
vette. 

Cromwell, ki I. Károly meggyilkoltatása után magát Angolor· 
szág protectorává tolta föl, elejéute ellenséges állást foglalt a fran
cziák irányában, kiknél II. Károly menedéket talált ; Mazarin azon· 
ban jónak látta a protector előtt magát megalázni, B kivitte ( 1655), 
hogy az angolok megtáma?ták a spanyolok amerikai gyarmatait; a 
tenger előlök elzáratott ; Dünkirchen ostrom alá vétetett B a homok· 
halmoknál (Schlacht in den Dünen) vivott csata után megvétetett s 
az angoloknak átadatott (1658. junius 14); ezalatt a francziák dia· 
dalmasan egesz Brüssclig nyomultak. 
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Ezen gyözelmek Turenne marsallnak voltak köszönhetők, ki 
szakítva a Fronde-dal az idegeneket vezető Condéval állott szemben; 
s igy kölcsönösen mindkét fél győzelmeit a francziák nemzeti jó 
hirök nevében igénybe vehették. 

Condé és Tnrf!nne. 
Turenne marsall és Condé berezeg kis badseregekkel nagy dol

gokat vittek végbe. Különbözö iskolákban képezvén magukat, vala 
mint jellemre ugy különböztek a hadviselés módjára is; Condé vak
rnerőbb, Turenne meggondolóbb volt j amaz szembeszáll az akadá
lyokkal, ez kikerüli j Condé, született tábornok, saját sugallatait kö
veti j Turenne észleletei s tapaaz_talatai által lesz azzá, és amit 
Condé nem tett, ö a badtudományt előmozdította a csapatok alkal
mazásában felállitott uj rendszer által ; az ö haditervei, marsai, kü~ 
lönféle csatái a strategicusok bámulatát kiérdemelték. Condé szüle
tésénél fogva B még inkább azért, mert Richelieunek unokaöcscse 
volt, magas állásra látta magát ki~zomelve; még fiatal korában a 
hadseregek élére állítva dicső tetteket vitt végbe, mielőtt azok okai 
felett elmélkedhetett volna j midön azután a cselekvéssel az elmélö
dést egyesítette, az akkoron már hanyatlóban levő spanyol hadaknál 
másodrangu állást foglalt el; iskoláját tehát csak személyes tapaszta
lásokból merithette. Turénne a nématatföldi háboruk iskolájában 
növekedett nagybátyjai, a nassaui harczegek vezetése alatt ; ö előbb 
tanult engedelmeskedni mint parancsolni ; az embert a katonában 
jobban becsülvén rnint bármelly más hadvezér, azt lehetőleg kimélte, 
a franczia katonától azonban mindent várt ; ez volt a helyes ut a 
hadseregek reformálására. Mf'gtanitotta az idegeneket a háboruban 
az udvariasságra; a francziák könnyelmüségét és türtelenségét ügye
sen föl tudta használni s egyszeramint mérsékelni j megtanittata őket, 
hogy a fáradalmakat zugolódás nélkül türjék ; s ezzel megtörte azon 
véleményt, mintha a francziák nem volnának képesek hadviselésre. 
Condé ellenben alkalmazta a csapatokat amint voltak s alkalma sem 
volt soha rnegszerezni magának a türelmet s a meggondolás azon 
élénkségét, melly Turenneben olly nagy volt; nagyobb lévén láng
esze mint hadtudománya, inkább ihletés mint számitás által győzött; 
nem kímélte a vért, s a mi napjaink höse által ismételt embertelen 
könnyelmüséggel mondá a seneti c~;\ta (1674) után, hogy egy éj Pá
rizsban helyrehozza azon veszteségeket. 

Turenne azon korszak legnagyobb hadvezérének tartatik, ha
bár többször vereséget szenvedett s nem vívot sem olly csatákat, 
mellyek egy nemzet sorsa felett határoznak, sem fényes hóditásokat 
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nem vitt véghez. Őszinteséggel s bámulatos egyszerüséggel beszéli 
el vállalatait, nem szépiti hibáit, s győzelmei nem teszik hiuvá. A 
gyözelmet, mellyért Anna királynő neki az egész udvar előtt szeren
csét kivánt s öt a király és az állam megmentőjének nevezte, egy 
utóiratban jelentette. A homok halmoknál vivott csata után irá: n Az 
ellenség hozzánk jött; megverttik; dicsöség érte Istennek. Én nap
közben kissé fáradt lettem." Komoly és meggondolá, nehezen hatá
rozta el magát, de a kivitelben annál határozottabb volt. Condé az 
ellenséggel személyesen daczolt, éles áttekintése volt s combinatióit 
a közdelern közepatt rögtönözte; fölismerte , hogy a tábornok ereje 
nem abban áll, hogy sok zászlóalja legyen, hanem hogy tekintélyes 
erőket vessen egy pontra, ezáltal döntendő el a csata sorsát : s ezért 
Napoleon öt eléggé tanulmányozta 1 mint ez olaszországi hadjáratából 
látszik. Condé előbaladott korában elövigyázóbb, Turenne vakme. 
röbb lett; szokás volt mondani, hogy Condénállegbiztosabb lenni a 
csata után, Turenne-nél pedig a hadjárat után. 

A szellemdus Saint-Evremond irja rólok : nA herczegben fel
találjátok a lángész hatalmát, a bátorság nagyságát, élénk, tiszta, 
mindig tevékeny megismerést; Turenne a hidegvér előnyei vel, nagy 
képess~ggel, hosszu tapasztalattal, biztos bátorsággal bir. Az elsö
nek tevékenysége a szükséges dolgokon tul terjed, hogy semmi el 
ne kerülje figyelmét, mi hasznos lehet: a másik kellőleg tevékeny, 
nem tesz semmi fölöslegest. A herczeget, ki büszke mint parancsnok, 
egyaránt szeretik és félnek tőle: az engedékenyebb Turennenek 
engedelmeskednek, nem annyira tekintélye miatt, mellyet magának 
kivívott, mint inkább azon tiszteletnél fogva, melylyel iránta viseltet
nek. A herezeg kegyesebb aziránt, ki neki tetszeni tud, keményebb 
aziránt, ki neki nem teszik, szigorubb a hibázó B elismeröbb aziránt, 

·kivel elégedett. Turenne, a meggondoló bb 1 elnézi a hibákat mint 
szerenesétlenségeket, azonban gy~kran a legnagyobb érdemet a ren
des kötelességteljesítés egyszerü dicséretével jutalmazza. A herezeg 
lelkesül a nagy dolgok iránt, hiuság nélkül élvezi dicsőségét s a hí
zelgést nem utasítja vissza. Turenne egyaránt fog nagy és kis dol
gokhoz, aszerint mint terveibe illenek. Bármillyenek legyenek a 
csapatok 1 a herezeg mindig egyenlő biztossággal vezeti csatáit; 
min'tha saját tulajdonságait az egész hadseregbe beléönthetné, vitéz
sége, szelleme, saját tev~kenysége biztositani látszanak neki a sikert 
minden egyes részéről. Turenne sok csapattal, mellyekben nem biz
batik, födözetről gondoskodik; kevés de jó csapattal, melly kinyerte 
bizalmát, bátran e mint könnyü dologhoz fog, mi előbb kivihetlenuek 
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láts_zott. A győztes herczegnek a győzelem legnagyobb fénye; a 
szarencsétlen herezegre nincs szégyen soha, talán hátrány az ügyekre, 
de soha az ő hirnevére. Turenne hire többnyire az ügyek jó kimene
telétől függ ; tetteiben nincs semmi, rni azokat különösen kiemelné, 
épen azért, mert mindig őszhangzók és szakadatlanok; mindllz, mit 
mond, ir vagy tesz, a titokszerü jellemével bir az előtt, ki nem eléggé 
éleselm ü; a természet megáldotta öt nagy értelemmel, tehetséggel, 
az érdem minden lényegével, de megtagadta tiíle a lángész azon tü
zét, a szellem azon szabadságát, melly ennek fényét és varázsát 
képezi; el kellett öt veszteni, hogy becsét igazán megismerni lehes
sen, s életébe került, hogy igazságos és teljes méltánylatra találjon. 
A herezeg értékének nem kevesebb fénye mint ereje, de hiányzik 
benne azon következetesség s összefüggés, melly Turcnnenél talál
ható; az egyik alkalmasabb dicsöségesen befejezni tevékenyt:Jégét, 
a másik előnyösen végezni egy háhorutu 1). 

Pyrenaei béke. 
Spanyolország, miután Amerikától nem kapott többé hadihajó

kat, s Portugal fellázadt, kénytelen volt békére gondolni, melly felett 
az alkudozásokat Mazarin és Luis de Haro, a két vrszág förninis!l;tere, 
vezették (1659). Ezen értekezleteknél jöttek alkalmazásba azon 
kicsinyes formaságok, mellyek azóta a diplomatiában olly nagy szere
pet játszottak. Mazarin egy aranyozott, nyolcz öszvértől vont kocsi
ban érkezett fényes kísérettel, me Ily ben nemesek, marsallok, hercze
gek, érsekek vettek részt. A fáczán-sziget Bidassoában egy épület 
által két részre volt osztva, mcllynek egyike spanyol, másika franczia 
területnek nyilváníttatott. Két oldalt egymáshoz mindenben hasonló 
lakosztály készittetett, középen egy teremmel, melly a két állam kö
zött meg volt osztva, két ajtóval szemben, mellyen át a két rniniszter 
egészen a középre hatolhatott: itt két szék és két asztal állott egy
más mellett olly formán, hogy a miniszterek egymással beszélhettek, 
írhattak, sőt sugdosódhattak is anélkül, hogy uraik területét el kellett 
volna hagyniok. 

Spanyolország követelte Condé megkegyclmeztetését, azzal 
fenyegetőzvén, hogy különben egy független sauverain herczegséget 
ad neki a németalföld-franczia határokon, honnét Francziaországot 
majdan nyugtala.nitha~ja s melly az elégedetleneknek menhelyül szol
gálhat. Francziaország kénytelen volt tehát engedni, s Condé ismét 

1) Vesd össze Ramsay, Iliat. du vicomte de Turenne. Párizs, 1736. 
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megjelent az udvarnál, bocsánatért esdett hibáiért s győzelmeiért s 
fényesen jóvá tette a haza ellen elkövetett méltatlanságait. 

A békeszerződés (november 7.) létrejött százhuszonnégy czik
kelyben, számos kölcsönös visszahelyezéssei : Lothringen he1·czege 
és a Monacói herezeg visszahelyeztettek, Francziaország megtartotta 
Artois és Németalföld tekintélyesb részeit s a Pyrenaeusok felé Rous
sillont j XIV. Lajos és Mária Terézia, IV. Fülöp spanyol király leá
nya között házassági szerzödés köttetett, az utóbbinak azonban le 
kellett mondani az örökösödés jogáról. 

Ezen béltekötés, melly Francziaországot jól védhető határokkal 
látta el s Európában első rangra emelte, megerősítette Mazarin ha
talmát, kinek a béke létrehozásában föérdeme volt j s ez nagy befo
lyást kölcsönzött neki Lajos király elhatározásaira, mignem a halál, 
ötvenkilencz éves korában, végett vetett életének (16 61.marcz. 9). Hi
bául róják fel neki, hogy százmilliónál több vagyont szerzett a hiva
talok és javadalmak eladása által. Mi nem al{arjuk mentegetni lit s még 
kevésbbé a rendszert, melly illy romlottságot lehetövé tett. Nyájas
sága, mellyet elejénte mutatott, késöbb göggé fajult na az égben fész
keket keresett unokahugainak j" mindazáltal az ö tanácsára mondott 
le a király azon szándéká1·ól, hogy unokahugainak egyikét, Mancini 
Máriát nöül vegye. Mint államférfiu bámulatra méltó. Tevékeny, 
élénk, rábeszélő, fáradhatlan, nem boszuálló, habár kiméletlen azok 
irányában, kikre sem szüksége nem volt, sem tölök félnie nem kellett; 
sokat igért, keveset adott, s legfölebb olly kedvezményeket osztoga
tott, mellyek semmibe sem kerültek; az eszközök megválasztásában 
ollykor kicsinyes volt, ellenben nagy nézeteiben1 s mindig szerencsés. 
Mint a közigazgatásban járatlan, nem becsületes és tehetség nélküli 
embereknek megengedte, hogy a leggyülöletesebb vagy legügyetle
nebb eszközökhöz nyuJjanak pénzszerzés végett; de mint nagy poli
tikus mindig igazságos tudott lenni előde iránt anélkül, hogy osztozott 
volna az államférfink azon szokásában, kik a fenálló rendszer változ
tatásában keresik föladntuk megoldását, s azon elvet állítá föl, hogy a 
viszonylatok az államok között a vallástól és kormányformától füg
getlenek. Nem birt Richelieu tehetségével, de jobban tudta azt al
kalmazni j ösvényén nem kevesebb akadálylyal találkozott, de ke
gyetlenséget nem lehet szemére vetni j Richeliaut gyülölték ellensé
gei, Mazarint kinevették. S valóban nem csekély érdem ellenállani a 
francziák nevetésének, valamint Retz ármányainak s a csöcselék 
morgás:inak ; mérséklettel haladni elöre, a benső nyugtalanságot el
fojtani, s befejezni az előde által eliíidézett háborukat, visszahátrálni 



a közvélemény támadásai elöl, hogy a vihar után ismét a kormány
rudnál legyen. Miniszteri kötelességének tartván pártfogoini az érde
met, Menage által kijelölteté magának azon derék férfiakat, kik meg
jutalmazásra méltók voltak; a Hollandiába visszavonult Cat:tesius
nak 1000 tallérnyi nyugdijt utalványozott; Olaszországból szám os 
szinészt hivatott Francziaország ba, a többi között T iberio Fiorellit, 
és Domenico BiancoleHit; behozta az operát 1). D e meg honositotta 
egyszeramint a koczkajátékot, melylyel maga is tölté estéit; az udva
ronczak követték példáját s elhanyagolták a testgyakorLüokat. 

A jelentékeny vagyonon kivül, mellyet unokahugainak 2) ha
gyott, a pápának 60,000 lirát hagyományozott a törökök elleni hábo
rura; a királynak tizeunyolcz gyémántot, mellyek Mazarinoknak 
nflveztettek 1 festvényeit és pompás R.aphaeli szönyegeit; a négy 
nemzet collegiumának, mellyet azért nevezett ugy, mert azt az általa 
Francziaországba kebelezet t négy tarb>mány: E ls ass, Artois, Rous
silon és Pignerol ifjai számára állitotta föl, gazdag könyvtá.rát és 
800,000 tallért. Lelki~meretességböl általános örökösévé a királyt 

') Perrin költő egy öt fölvonásos pastoralét készitett elllszóval, melly nagy 
tetszés között adatott Iesyben ée Vincennesben (1659.) K~eélbb még más haeonlb 
darabokat adatott elö Párizeban s az udvarnál, s azabadaimat nyert egy szinbáz 
fölállitAsára zeneakademia elnevezés alatt (1669.) Ö egyházi volt i Cambert, ki a 
zenét irta a darabokhoz, a Rt. Honoré káptalan orgonAsza i az énekesek a szé
kesegyház zenészei voltak i a gépész Sourdeac marquis i Beanehampa a ballettek 
szerzöje. Kevéssel ezután (1672) Lulli szabadalrnat nyert az operára PArizahan s 
egész Francziaországban. 

2) Ezek között Mancini Horteneia egyike volt azon kor leghiresebb nőinek 
a g11lanteriában. II. Károly kétszer kérte kezét miut pr11ctendens s midön ki
rálylyá lett ismét megkérte, de a miniszterek ellenezték. A savoyai herezeg is 
kérte, de a bibornok Franc;oiaorszllg l<irálynéjává akarta ö t tenni. E nőt, kinek 
kezére kir:\lyok vágytak e ki hnsz milliónyi bozománynyal birt, de la Meiller1•ye 
marsall vette el, együgyü, fösvény, ki öt boldogtalanná tette s maglit megbecstele
nitette. Hét évi szenvedés után, férfirubába öltözve megszökött, Olaszországba 
ment .,mint valódi regényhös, sok ékszerrel és fehérnemü nélkül" buszonnégyezer 
frank évi járadékkal, mit a kirlily férjétől részére kifizettelni rendelt. Chambe
ryben egy ideig régi ktlröjének pártfogása alRtt állott e ennek halAla után másik 
kedvesének, II. Karolynak udvarához ment, s az udvaronczak ügyekeztek öt Ports
moutb herczegnö helyett a fejedelem kegyenczévé tenni. A királytól 4000 font sterling 
thi kegydijt kapott, s ezzel olly házat vitt, hol ILZ élvezetek, játék, szellem egye
sülve voltak, udvarJók környezék öt, ezek között az őszbajo Saint-Evremond is. 
Még ötvenbArom tlves korában, midön meghalt (1699), anélkül hogy szépségéböl 
valamit veAztett volna, a szerelern csodájának hivták. 
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tette, ki azonban megelégedett azzal, hogy a hagyatékból királyi ha
talmának teljét kivegye. 

NEGYEDIK FEJEZET. 

XIV. Lajos kormányzása. - Colbert. - Nem
z e t g a z d á t1 z a t. 

A tulsuly, mellyet erős szellemek környezetökre természetsze
rüteg gyakorolnak, Lajos királyt Mazarin irányában epgedékenynyé 
tette j windenben hozzá fordult; ha vele be sz élnie kellett 1 hozzá 
ment, ki öt csak mint magán személyt fogadta; halálakor azt mondta: 
nEgy barátot vesztettünk," és sirt. A francziák ebből azt következ
tették, hogy Lajos király gyönge embe1· 1 kinek vezetésre van szük
sége j de midön a miniszterek kérdezték töle, hogy kih~z fordulja
nak az elhunyt helyett, ö azt felelé : "HOf;zám j" mindenkinek pa
rancsot osztogatott és semminek sem volt szabad tudta nélkül tör
ténnie. Ezután nem volt miniszterelnök, hanem a teendők az összes 
miniszterek között meg voltak osztva j és ámbár Lajos tulajdonképen 
mindig befolyás alatt állott, ugy tünhetett föl, mintha minden általa 
történt volna uralkodádának hetvenkét éve alatt, melly időtartam 

alatt csakugyan ö volt lelke az európai ügyeknek. !t'Iiután kezdetben 
IV. Henriknek osztrákellenes politikáját sok szarencsével követte, 
mindinkább elragadtatui engedte magát a mérték nélküli dicsvágytól; 
nem elégedett meg azzal, hogy az utóvilág előtt mint a tudomány és 
müvészet előmozdítója s pártfogója tünjék föl, hanem a harczi babé
rokra is vágyott, mi öt komoly bonyodalmakba keverte s birodalmá
nak jóllétet koczkáztatta: Európa összes hatalmasságainak félté
kenységet. maga ellen sorompóba idézte, s vereségek által kellett 
tapasztalnia, hogy mennyivel jobb lett volna, ha inkább alattvalói
nak. szaretetét biztosítja magának a helyett, hogy az absolut mo
narchiát megalapította. 

"Gyermekéveimtől kezdve, mond, utálatot keltett bennem a 
tunya királyok és u d vo.rmestereik puszta neve. . . . A tevékenység 
csak a gyönge lelkekre visszariasztó j s ha valameily szándék elő
nyös és iga~ságos 1 gyöngeség lenne azt nem valósitani. A király 
röstsége épolly ellentéte a bátorság nagyságának mint a gyávaság; s 
az uralkodó, kinek a közérdekek fölött kell örködnie, nagyobb gán
csot érdemel azáltal, ha a hasznos tevékenységet kerüli, mint azál-



- 48 

tal, hogy elzárja szemeit a fenyegető veszély előtt; miután a veszély
től való félelem eszélyességnek magyarázható, mig ellen ben az erő
feszítéstől való irtózás mindig menthetlen elpuhulás. A király fela
data főleg abban áll, hogy müködni engedi a józan emberi észt, melly 
természetszerüleg fáradság nélkül végez. Ami bennünket fogl~lkod
tat, ollykor kevésbbé nehéz, mint az, mi csak mulattatna. A hasznos
ság mindig követi a királyt j bármilly belátók s ügyesek legyenek is 
miniszterei, mégis azonnal felismerhető, ha ö öncsclekvőleg a gépe
zethe nyuJ. .. Sokan azt hitték, igy folytatja, hogy az én buzgalmarn 
a munkánál csak szalmatüz; de az idő felvilágosította őket, e en
gem mindig ugyanazon ösvényen láttak járdalni, ki mindenröl tudo
mással akartam birni, hallani legutolsó alattvalóim folyamodásait és 
panaszait, tudni katonáim számát, váraim állapotát, a.z idegen minisz
terekkel közvetlenül érintkezni s alkudozni j a sürgönyöket magam 
fogadom s olvasom, a válaszokat részint magam készitern, részint 
én adom hozzájok az eszméket titkáraimnak; szabályozarn az állam 
bevételei s kiadásai közö~ti egyensulyt, közvetlenül számot adatok 
magamnak azoktól, kiket fontos hivatalokra kinevezek, ügyeimet 
titokban tartom, a kegyeket 11aját választásom szerint osztogatom, 
az egész hatalmat kezeimben tartom, s azokat, kik nekem legjobban 
szolgálnak, szerény állásban tartom, melly távol van az első minisz
terek hatalmától." 

XIV. Lajos kormánya ezen szavakban jellemezve van, mellyek 
bővebb kifejtése az ő hires mondatának : A z á ll a ro é n v a g y ok. 
"Semmi sem biztosítja a tartományok nyugalmát és ezerencséjét -
mond ö, - mint n hatalom egyesitése a sauverain személyében j ha 
bármilly kevéssé is gyengíttetik , komoly bajok következnek .... A 
dolgok rendje fordittatik fel, midön a határozás az alattvalóknak 
adatik e a fejedelemé csak a beleegyezés. Egyedül az államfőt illeti 
meg a megfontolás és elhatározás ; az állam többi tagjai engedel
meskednek. , .. Egy első miniszter végre is saját választásod sza
rinti ember, kit tetszésed szerint részesítesz a hatalomban ~ ki 
csak azért birja ügyeidben teljes bizalmadat, mert szivedben az első 
helyet foglalja el. Ha magához ragadja javaidat s hatalmadat, meg
marad legalább szivében a hála és tisztelet személyed iránt. ... Nem 
igy van a hatalommal, roailyet az egyesült nép tulajdonit magának j 
mennél többet engedsz neki, annál többet követel; mennél jobban 
hízelegsz neki, annál inkább megvet j s amit ez ki vivott, azt annyi 
kar tartja, hogy legvégső erőszak nélkül nem lehet többé kiragadni 
kezeiből. 
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"Az, ki a királyokat adta a népeknek, azt akarta, hogy tisztel
jék öket mint helytartói t 1 magának tartván fen megítélni magukvi
seletét: az ö akarata az, hogy mindenki, ki alattvalónak született, 
vakon engedelmeskedjék 1) Azon lealázás, melly az uralkodót azon 
helyzetbe hozza, hogy alattvalóitól törvényeitet kénytelen elfogadni, 
a legnagyobb szercncsétleuség 1 melly rangunkbeli embert érhet. 2) 
Az angol monarchiának lényeges hiánya, hogy a fejedelem nem vet
het ki rendkivüli adókat a parlament beleegyezése nélkül, sem a par
lamentet nem tarthatja együtt tekintélyének lényeges megrövidítése 
nélkül. 3) Minden, mi államaink területén van, bármillynemü legyen, 
egyenlő joggal a mienk ; a pénznek, melly magán szekrénylinkben 
van s annak,mi pénztárnokaink kezeiben marad, mit népeink üzletfor
galmában hagyunk, általunk egyenlő wódon kell kezeltetnie 4). Légy 
tehát meggyőződve, hogy a királyok korlátlau urak, s ez oknál fogva 
teljes szabadsággal rendelkezhetnek az egyháziak és vil:\giak birto
kában levő javakkal, hogy azokat bölcs gazdálkodással önhasznukra 
fordítsák'' 5). 

Még tovább megy, s miután az alattvalók vagyonát a koroná
nak tulajdonította, magának igényli a jogot azok ;életére i~J, melylyel 
azonban saját érdekében kiméletesen fog bánni; "mivel az alattvalók 
élete a fejedelem tulajdona, annál nagyobb gondot kell forditnia an
nak fentartására" 6). 

Ez volt a despotismus eszménye, melly után a fejedelmek vá
gyakoztak azon mámorban, melly a feudalismus fölötti győzelmöket 
követte. Mi hiányzik arra, hogy illy elvektől átté1jen valaki az ab
solutisruus elveirc ? 7) Igy jutott ide a n a g y ki r á l y is1 habár azt 

l) Oeuvru, T. II. 336 lap. 1816, kiadás. 
") u. o. ll. 26. 
3) I. 174. 
') II. 93. 
~) II. 131. 
6) II. 301. 
7) Lemontey (Mcmar·chie de Lou~ XI V; Oeum·es V. köt. 15 1.) közli a bur

gundi herezeg számára szerkesztett közjogi rends~er elejét, mellynek elsé5 tételei 
következéSleg hangzanak : La France est un };tat monuchiqnB dans toute l'étenduu 
de l'expression. Le roi y représente la nation entiél'e, et chaqne particolier ne 
représente 'qu, un seui individu euvers le roi. Par conséquent toute puissance, 
toute autorité résident dans les maius du roi, et il ne peut y en avoir d' autres 
dans le royaume que celles qu'il établit. Cette forme de gonvernament est la plus 

convenabi e Ru génie de la nation, a son caractére, a ses goítts et a sa situation. Les 
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nem használta XI. Lajos vagy II. Fülöp módjára; sőt birodalmát olly 
polezra emelte, hogy nem csak azok bámulatát vivta ki, kik a ·valódit 
a hamistól megkülönböztetni tudják, nem csak kibékítette magával 
a nemzetet, hanem sokaltat azon meggyőződésre vitt, hogy az abso-
lutismus jó. . 

A vallásháboruk a monarchiától ismét elvonták azt, mi XI. La
jos óta nyerve volt, amennyiben az aristocratiának s a tartományok
nak fontosságuk ezáltal némileg ismét növekedett; a nantesi edictum 
elfojtótta ugyan a protes tansok ellenálh\sát 1 de nem semrui,ítette 
meg. Riéhelieu a politikai és vallási egység visszaálli tására törekedett 
s ha utóbbi tekintdben eredményt nem is vivott ki, a hugenottákat 
mégis megzsibbasztotta, valamint a tartományok jelentüségét teljesen 
mt>gsemmisítette, előkészítette Ausztria megaláztatását, mellyet késöbb 
Mazarin befejezett. Ez megtörbette a padament hatalmát is, vala
mint a nemesség veszekedési hajlamát, s a királyi herczegeket roPg
alázhatta; midőn XIV. Lajos a kormányt átvette, Franeziaország 
már megunta a bel:>ő nyugtalanságokat, a nép kiáln·ándult azokra 
nézve, kik neki a szabadságról és kö~jóról fecilegtek: a kereskede
lem és ipar, melly napról napra mindinkább fcjWdött, u gy hozta ma
gával, hogy a biztositott békének előnyt adtak még az uj hóditáso
kat kilátásba hely ez ö háboru felett is. A cemesség és a magistrafura 
meg volt alázva a Frondenak rosz, és ami még roszaLb, nevetséges 
vége által; az ország reneleinek ~Iig élt m:ír emléke; a községek 
szabadságai a polgárháborukban elmerültek. A gallikán egyház sza
badságának nevezték azt, mi tulajdonképen a trón szabadsága volt; 
az 1516-íki edictum a javadalmakat a király kezeibe ad ta, ki azokkal 
tet~ szolgálatukat jutalma~ott, s a praelatusi méltó,ágokat nemesek
nek, az ő hiveinek, adományozta, kik a böjtöt és az imát a szerzete
sekre bizták s a javadalmakat maguknak tartották. A klerus, melly 
a testületi képviseletnek árnyékát megtartá, minden ötödik évben 
testületi tanácskozásra gyült össze, melly azonban csupán az adó 
megszavazására szorítkozott, s ezt XIV. Lajos tlirte, mert pénzre 
volt szüksége. A nagy hübérek nem birtak többé fontossággal, s a 
megváltozott hadi taktikának a személyes batorságra nem volt olly 
nagy szüksége ; a hadsereg, a fegyelem, a várak, a fegyvergyárak 
uj rendszerénél veszélyes pártalakulások nem voltak többé lehetsé-

lois constitu•ives de l' Étnt ne sont pas ?crites; ou du moin~ le plus grand 
nombre ne l'est pas. La nation ne fait pos corps en France ; elle réside toute 

eutiére dans la. persoune du ro i etc," 
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gesek j a két előbbi miniszter hatalmas tengerészetet teremtett, s 
Dünkirchen, Brest, Toulor., Havre és Rochefort erőditett kikötökkel 
birtak ; a fényes udvartartás, a tudományok pártfogolása uj fénynyel 
övezték a trónt, mellynek fontossága és fénye annál inkább növeke
dett, mennél inkább val68ította XIV. Lajos az absolut kiralyságról való 
meggyözödését. Az ujonan szerzett tartományokban is elnyomott 
minden t, mi népszerü volt l me' g a plébánia-templomok kezelésé
ben is. 

Lajos a hires utazót, Bernier d' Angers Ferenczet, a nagymogul 
udvarához küldtod, másokat Törökországba és Perzsiába, hogy az 
absolutismus példáit és hagyományait összegyüjtsék ; de azért az 
övé nem volt soha hasonlitható a keletiek szeszélyes önkényuralmá
hoz, ezzel nem fértek össze a nép szok4sai, a király lovagias eszmei 
és a vallás. Francziaország, kifáradva a küzdelmekben, igen könnyen 
belenyugodott a despotismusba, mellyet nyugalmára szükségesnek 
tartott, annyival is inkább, mivel Lajos kora a franczia civilisatio 
virágzásával esik össze, elannyira, hogy megazokták az előbbi kor
szakot s ekként a hübérurak, községek és testületek függetlenség 
utáni törekvéseit barbárnak tekinteni. Lajos maga ügyekezett uj 
kormányformának fensőbb szentcsitést adni azáltal, hogy a passiv 
engedelmességet mint vallási dogmát állította fel akként, hogy min
den kétség és vizsgálat nem csak lázadás, hanem i stentelenség is j 
de a despotismus ezen religiója csak pillanatnyira öltbeté magára a 
katholicismus öltönyét, melly sokkal magasabban áll mint a politika 
ingatag esélyei. A hivatalnok tevékcnységét általában a polgár buz
galma fölé helyezte, a közszcllem(lt eliiltP s helyébe a despotismost 
oltá be; de ezen közigazgatásnak meg volt azon (·rdeme 1 hogy az 
államgép<>zet szabályos és rendes mozgásha jött, mi által a késöbb 
elfogadott elv lön felállítYa, hogy a legjobban igazgatott ország egy
szersmint a legjobban con;;titualtj s végre fölöslegessé tette az állam
csínyeket. 

Pénzllgy. 
Az ezen ko r beli államok legnagyobb zavarát a pézügyek ké

pezték; miután tudniillik eltöröltetvén a feudalismus, melly a közi
gazgatást, az igazságszolgáltatást s a hadiszolgálatot személyes köte
lességgé tette, a korona mindezelt ellátását magára vállalta, a költsé
gek tulhaládták a kormányok segélyforrúsait, mellyek akkoron még 
nem értették azori rnesterséget, hogy a népek adóképességéből lehe
töleg legtöbb hasznot hozzanak, a sikkasztásokat meggátolják, a köz
igazgalás költségeiben gazdálkodjanak; s ezen kivUl akkoron még 

4* 
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ismeretlen volt a hitel varázsa. Miután a hosszas háborukban és 
kegyosztásokban sokat elpazaroltak, a növekedő szükségeket nem 
tudták másitép fedezni mint uj adók teremtéséveL Ezek jövedelme 
azonban nem volt állandó, mivel előre eladták a bérlöknek, hogy 
rögtön nagy tökéhez jussanak, vagy pedig a városokkal és tartomá
nyokkal, mellyek az uj adónem alól magukat fölmentetni ohajtották, 
a váltságdíj iránt megalkudtak; az ezáltal teremtett töke elköltése 
után uj segélyforrásokról kellett gondoskodni. 

Sully eszélyes közigazgatását csakhamar meghiusították a be
következett zavarok; és a nemzet türelme kemény próbára tétetett 
ki a kettős, hármas adók által, mellyekről a király gyakran sem
mit sem tudott, mellyek csak a winisztereknek s helytartóknak zse
beibe folytak, s az adószedök csordája által, kiknek kérlelhetlen
sége fölkeléseket idézett elő, kiméletlenü! behajtattak. Az állam 
kénytelen volt kölcsönhöz folyamodni s 30-as kamatot fizetni. 1660-
ban 30 év óta a vámok 60 százalékkal emelkedtek s mégis keveseb
bet jövedelmeztek miut azelőtt ; az adók, bár husz millióról ötven
hét millióra emelkedtek, két évre előre beszedettek; mindazok, kik 
az államkincstárhoz hozzáférhettek, nem tartották lelkiismeretes do
lognak a közvagyon megrablását, s más példákon kivül elég legyen 
hivatkoznunk a Mazarin által összeszerzctt óriási vagyonra. A föin
tendans az állampénzek felett egyszerü aláirásával rendelkezett, mit 
felhasználva Fouquet Miklós kizsebelte az államkincstárt s hamis 
számadásokkal rászedte a királyt, hogy Mazarint s magá. t meggaz
dagitsa; tizennyolcz milliót adott ki egyetlen birtok (Vaux) meg
szerzésére s szépitésére, mellyhez fényre és diszre nem volt hasonló 
palota vagy kcjlak Francziaországban 1). Midön Lajos szemei meg
nyiltak, félve hogy Fouquet barátai s kegyenczei, kik nagy szám
mal voltak, rögtöni elfogatás esetén föllázadhatnának, elfogadta 
Fouquctnak meghívását egy ünnepélyre, hol ez egyetlen ebédre 
százhuszezer frankot !töltött; viszonzásul a király meghívta öt Nan
tesbe s ott elfogatta (1661 ). Pör indittatván ellene, Fouquet örökös 
számüzetésre ítéltetett, s Lajos e büntetést örökös börtönre változ
tatta, nehogy Fouquet az államtitkolmt fölfedezhesse 2). 

1) Megengedve, hogy Scudery asszony,ág elö11dásában Fouquet pazarlásait 
illetöleg tulzás is van, ismeretes dolog, hogy Viliars berezeg, ki t 00 évvel birt& 
Fouquet után Vaux kastélyt, a vízvezetéki Qlom csövekért 4~0,000 frankot 
kapott. 

2) Azon föltevés, hogy Fouquet volt a vas álcz6.ju hires férfi, nem alapos. 
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CoJbert. 
Fouquet helyébe Colbert ker. Jánost (1619-83) Rbeimsból, 

mint föellenört nevezte ki j ki egyedül érdemei által emelkedett, s 
kit Mazarin a királynak mint legjobb ajándékot ajánlott 1 melylyel 
kedveskedhetett. Szigoru 1 elhatározásaiban nehézkes, makacs, go
romba, veszekedő, érzéketlen fédi volt, s nem türt nézetei ellen 
semmi ellenmondást j sajátkezüleg megbotozta fiát; mindemellett jó 
szivü volt s patriarchalis családatya. N cm lehet emlités nélkül 
hagyni, hogy a legaljasabb eszközöktől sem riadt vissza Fouquet 
megbuktatására , hogy mindent elkövetett övéinek nemesitésére, 
hogyan szerzett leányainak magas házasságokat, fiait a legkövérebb 
hivatalokba helyezte, s óriási vagyont hagyott hátra, mellyet maga 
tiz millióra becsült. Az á.Ilam pénzügyeinek vezetője ezt akkoron 
könnyen tehette , anélkül, hogy a becsületes férfiu nevét elveszítse. 
De mint államtitkár kimondhatlanul szorgalmas volt, sajátkezüleg 
igen sokat irt össze 1 mert mindent följegyzett s windenben bámu
latos rendet tartott. Az ország közjóllétének egyetlen elemét sem 
hagyta fölhasználatlanul j mindcmekelőtt Fouquet s bünrészesei va· 
gyonának elkobzásával kártalanitá az államkincstárt j több ügyes 
pénzmüvelet, a fölösleges hivatalnokok elbocsátása 1 és általában 
a kiadások kevesbitése, az adóbehajtás egyszerüsitése, rend és be
csületesség a közigazgatásban sokat lenditettek a pénzügyeken j ugy 
hogy 1662-ben már 45 millió fölösleg mutatkozott. Egyébaránt Col
bert gazdálkodá8i elve nem annyira abban állott, hogy a kiadás 
minél kisE!bb legyen , mint inkább abban, hogy kellő időben és kellő 
módon történjék. Erre vonatkozólag igy ir a többi között a király
nak: "A szükségtelen dolgokban meg kell öt soust gazdálkodni B 

milli6kat kidobni ott, hol Felséged dicsősége követeli. Fáj szivem
nek egy fölösleges ebédért 3000 livrest kiadni j de ba. aranyban wil
liókról van szó Lengyelországért, eladnam windenemet, elzálogo
sítanám nőmet és gyermekeimet , egét~z életemben gyalog járnék, 
b ogy Felségednek e pénzt előteremts em." 

Szemrehányásokat is tett a királynak pazarlásaiért 1 szokat
lan őszinteséggel 1 melly éles ellentétben volt az udvaronczak s az 
aristocratia hízelgéseivel: "Esedezem Felségednél, engedje meg 
nekem őszintén kijelenteni, hogy Felséged békébeo és háboruban 
soha nem vette számba pénzügyeit, midőn a kiadásokat kellett meg
állapitania; rendkivüli s valóban példátlan dolog; és ha Felséged 
visszapillantani kegyeskednék s összehasonlitaná az időket és elmult 
éveket azon huszonöt év óta 1 mióta szerenesém van Felségedet szol· 
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gálni 1 látni fogná 1 hogy bár a jövedelmek jelentékenyen szaporod
tak, a kiadások azokat mégis jóval tulhaladták; s ez talán meg
győzné Felségedet annak szükségéröl, hogy a tulságos kiadásokat 
mérsékelni· s a bevételt és szükségletet egyensulyba kell hozni." A 
ki illy őszintén és szabadon szólt az absolut királyhoz 1 annak mé
lyen meg kellett győzüdve lennie rendszabályai jelességéröl, s na
gyon természetes, hogy azokat minden akadályokon keresztül fo
ganatositani törekedett olly szivóssággal, melly nem ritkán makacs
sággá s türelmetlenséggé fajult 1). 

A kereskedelemre s tengerészetre vonatkozó rendeletei hiresek 
maradtak. Az utóbbi emelésére javasiatha hozta: l) hogy minden 
nemü hadiszer nagy mennyiségben gyUjtessék egybe s mnnkások 
képeztessenek 1 hamindjárt kulföldröl is kellene azokat hozatni; 2) 
hogy arsenálok épittessenek ezen haclszerek gondos megőrzésére ; 
3) hogy bizonyos számu hajók épittessenek, azután tisztek, tenge
részkatonák s más tengerészekhűl erős testület alkottassék, kik szi
goru fegyelem alá vetve legyenek s gyakori vállalatok által tevé
kenységben tartassanak, emellett ::~ zonbau különösen tekintet legyen 
a kereskedelemből folyó haszonra 2), ~~s csakugyan számos uj ki
kötő épittetett, a régiek kijavíttattak, s egye~ ül a Rocheforti ki
kötő kiigazítása 20 millióba került; a tengerészet százkilenczven
nyolcz hadihajóból állott hatvanezer tengerészszeL Az angoloktól 
csakhamar eltanulták a győzelmek titkát; s azáltal hogy a halászat 
kedvezményekben részesíttetett, eltekintve a gazdag eredményektöl, 
kitünő tengeré8zeket nyert az állam. Colbert harmincz hadihajót 
talált s százhatvanhatot hagyott hátra 1 azonkivül hatvannyolczat 
épülőfélben, és harminczkét gályahajót, a tengerészetnél 1045 ágyu 
volt, midőn a kormányt átvette, s 7G2.'l-nt hagyott hátras ennek 
megfelelő egyéb készlelt!t a kikötőkben. 

1) XIV. Lajos panaszkodott emiatt s egy,zer igy irt neki: "Elégg~ mérsé
keltem magam, hogy eltitkoljam ön clött, mCJJtJyire fájt nekem, midön ugy hal
lottam hozzárn szólni egy f.;rr.ut, ldt én jo'•téteményeimmel elhalmoztnm, mint ön 
tette. Sok bar!Ltoágg·al visr.ltrtt<>m ön iránt s mit trttem, ez mut!<tta. Még most. is 
jó indulatlal vag-yok <in iránt s ugy hiszem elégséges bizonyiték:ít :ulom enuek, 
midön mondom önnek, hogy csak ön iránti tekintetböJ tartóztattam maga"m, de 
csak pillanatnyira. Ne mcrészl'ljen t.öbi>é engrm ingerelni, mert miután már hal
lottam ön és társai fölhozott okait. s nyilatlwztam követelé.~elk felett, nem aka
rom öniiket továbll hallani." Ezru bü.ozlteség még inkAbb emeli a miniszter 
érdem ét. 

') A terv olvasható Sue llistoh·e de la marine jran~aise czimü munkkj{mak 
I. köt. 288. lapján. 



Korán fölismerte, hogy a közjóllétet SP.rnmi sem képes inkább 
előmozdítani mint az egyesek jóllétének támogatása s a termelés 
fejlesz:ése. Sully sziikkeblü nézetei a kereskedés és ipar hitelét 
tiink1·e tették; de a gyak•n·lati emberek, a kereskedők, mondák a 
királynak: "Sire, a tapasztalás tanu~itja, hogy a tulságos adózta
tás mm növeli az állam jiivedelme;t, mcrt nagyban elvész az, mit 
kicsinyben nyerni lehr;t, Csak 1\Z ipar és kereskedelem szerzi meg 
az aranyat és ezüstöt, me !ly a hadsereg fentartására szükséges; ha 
a belföldi rr.unk(tsok iparukból hasznot huznak, ez csak a külföld 
segélyével történhetik, melly a belföldi durva gyapju helyett finomat, 
festő anyagokat, füszert, czukrot, szappan t és bőrt szállit, mi 
benn az országban nem termeltetik és mégis nélkülözhetlen. Hogy 
a kölcsönt nekünk visszaa.ilják, a külföldiek nem f,lgják elmulasz
tani ezen áruk vámdíját fölemelni, ugy hogy mi nem vehetjük meg 
többé azokat, vagy pedig ök meg fogjak tagadni készítményeinktől a 
bevitelt, s igy a franczia iparosok foglalkozás nélkül fognak maradni, 
s a benyék és koldusok száma szaporodni fog." 

Az észszerii igy tört magának utat az elmélet előtt. Illy ösvé
nyeken járt Colbert, ki a következő nézeteket érvényesitette: 1) 
hogy o li y ez ik ke ket, mellyeket Francziaország termelhet, egyálta
lán nem kell importálni, a többiek bevitelét pedig lehetőleg keriilni, 
vagy csere által meg~zerezni, hogy a pénz az országban maradjon; 
2) a fölösleges vitessék ki s oda kell törekedni, hogy az idegenek 
a franczia készítményeket keressék s ezáltal tökéik az országba vo
nassanak; 3) ezen ezé! elérésére sok gyárt kell fölállitani s azokat 
virágzás ba hozni, nem kiváltságok 1 de a nyers czikkek beviteli 
várnjának leszállitása s biztos és könnyü közlckedés teremtése által, 
az állam adjon eliilegezéseket, hamindjárt azon veszélynek teszi is 
ki magát, hogy a kölcsönt vissza nem fizetik, a gyárak nagyobb 
tökélyre emeltessenek, végre a kereskedelemnek nagyobb lendület 
adassék. Francziaország egység nélküli államcsoportot képezett, 
hol huszonhét föfelügyelöségcn kivül tartomúnyok (Bretagne , Lan
guedoe, Auvergne, Roussillon, Pere he, Elsass , Franchc-Comté, 
Artois ), hcrczegségek (Lothringia, Burgundia, Bar) és végre külö
nös vidékek (llugey, Gex) Bresse) voltak; s ezek mindegyike kü
lönbözö adó rendszerrel, különös kivételekkel ( excmptio) birt s mind
egyik különös vámvonallal volt elz:írva. Artois nem fizetett sem 
adót sem vámot, s majdnem állandó ostromállapotban volt, hogy 
a szomszéd kerületek ezen kiváltságokból hasznot ne huzzanak. A 
Valenciennes· ben gyártott kelme--darabért, hogy Bayonneba v i te~· 
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sék 1 Picardiában beviteli, Poitouban kivitt• li vámot 1 Bordeauxban 
a ncontablie "t 1 Landesban a "traite d' Arras-"t s Bayanneban a 
"contume-"t kellett megfizetni 1). 

Colbert egyszerűsitette a beviteli s kiviteli vámokat s a legter
hesebbeket, amennyirc lehetett, eltörölte 2) i e tekintetben a ke
reskedők tanácsával élt, oda törekedett 1 hogy becsületes foglal
kozás fPlé terelj e azon elharapózott hajlamot 1 mclly minden cselek
vés nélkül a hivatalokban tengette életét 3) j mérsékelte a várodi
jakat 1 mellyek az áruforgaimat akadályozták, s külföldre szállitot
tak nak szabad átmenetet engedett i érezvén a közlekedések fontos· 
ságát, a két tengert Riquet Pál terve ezerint a languedoci 125,435 
toise hosszuságu csatorna által összeköttette, s más hasonló terveket 
készittetett vele j tökélyesitette a levélpóstát s életbe léptette a belső 
kis póstát; gondoskodott róla, hogy a keresltedök idegen országok
ban gyors igazságszolgáltatást nyerjenek j eltörölte az esendöséget j 
vásárokat :\llitott fel, kijelentette, hogy a tengeri kereskedés meg
fér a nemességgel, a nyugatindiai kereskedelmi társulatot alapitotta 
ötven évi kiváltsággal az afrikai és amerikai kereskedéere 1 s nem
sokára a keletindiait. Gyarmatokat alapitott Madagascarban, Ca
yenneben és Canadában j fölállitotta a kereskedelmi tanácsot, melly 
az ipar szükségleteinek volt megfelelendő j evégre kinevezett fel
ügyelök őrködtek a gyártás felett, kiknek kötelességök volt arról 
gondoskodni, hogy az ipar küWnböző ágaiban eddig titokban tartott 
elönyök és javítások közvagyanná váljanak. Azon meggyőződésből 
indulva ki, hogy az áruk jó minösége a legjobb eszköz a külföldi ver
seny megakadályozására, szigoru büntetéseket szabott a vegyészi 
és gépészeti hibákra, mintha erkölcsi vétségekről lett volna szó. A 
vámdijszabályzatot módositotta, hogy ezáltal a belkészitmények 
védve legyenek , mi ellene azon vádra adott alkalmat, hogy a ki
zárási rendszert ő hozta be, mellyet róla c o l b e r t ism us n ak ne
veztek. 

Colbertlsmus. 
Ezen kereskedelmi rendszer már előbb ismeretes volt, s ő ko-

1) BoulainviUiers, État de la France. PArizs, 1728. 
2) A lyoni harminczad kényszeritette a délen vagy keleten érkezö vngy ki

vitt árukat, hogy utjokat Lyonon át, vegyék, hol eltekintve az ezáltal keletkezett 
alkalmatland.goktól, roppant vámdijnkat kellett értök fizetni, Hasonló volt ehhez 
a viennei harminczad, s Colbart nem volt képes azokat megszüntetni. 

3) Kitünt, hogy 46,000 csalAd élt hivatalokból, holott ezek betöltéHáre 6000 
szeméJr elég lett volna, 



tánsem alkalmazta azt olly terjedelemben mint utódai tettek, kik 
az ö tekintélyével takaráztak, mi nagy baj volt, de a gyárosoknak 
kedves, mrrt az árak folyvást emelkedettek maradtak. Az akkori 
nemzetgazdászok majdnem egyhangulag az ipari elszigeteltség mel
lett nyilatkoztak, anélkül hogy észrevették volna, hogy ez némi 
hasznát elveszti az által, mihelyt általánossá lesz; és ha mindenki 
csak eladni akarna. s nem venne, rögtön meg~zünnék minden ke
reskedelem. A munkások feláldoztattak a gyárosoknak, s igy tör
tént, hogy a látszólagos gazdagodá" me Ilet t az alsóbb néposztúlyok 
nyomora napról napra növekedett; a nyugalmas és állandó munkát 
a mcsterséges termelés kiszorította, melly általánosan szabadal
makra volt fektetve ; a közigazgatás számos akadályt teremtett, 
mellyek részben még ma is fenállanak , mert dogmatil{ai formákba 
öltöztetvék. Azt mondták: a gazdagság a pénzben áll, s aki ezzel 
bir, az rendelkezik azzal, kinek pénze nincs j a kormánynak tehát 
feladata a nemzetnek annyi pénzt szerezni, mennyit csak lehet. A 
pénz azonban valameily országban csak a fokozott és javitott bá
nyászat vagy bevitel által szaporodhatik j a nemes érczet vagy a 
föld gyomráhói lehet nyerni, vagy pedig kivUh·öl kapni áruk kivitele 
által; ennek folytán összehasonlított táblázatokat készitettek a be
hozott és kivitt árukról, hogy ezen mérlegböl következtetést von
janak valamelly ország gazdagodására vagy elszegényedesére. 

Colbert csalódott, midön a készpénznek tulsligos hatalmat 
tulajdonitott, me! ly tévedés Spanyolországban keletkezett a felfe
dezések korában j ö nem vette észre, hogy az ország mindig saját 
terményeivel fizeti meg azt, mit idegen földről behoz, Wrténjék 
bár ezen fizetés készpénzben vagy áruban. Igy okoskodott : Spa
nyolországnak vannak bányái , Francziaországnak pedig nincsenek j 
ennek tehát a szükséges ezüstkészlelet azáltal kell megszereznie, 
hogy árukat viszen oda ki s csak ezüstöt hoz be. Ha egyébaránt 
hajlandó volt sok rendeletet bocsátani ki, ezzel nem azt akarta, 
hogy a kereskedelem csak kevés kézre szorittassék , vagy örökös 
egyedáruságak alnpittassanak j s midön az idegen áruk irányában 
a legnagyobb szigort kifejtette, ezt ugy tekintette, mint háborut Hol
landia ellen. Azonban a franczia gyárosok megszokták a kiváltsá
gok által engedélyezett kizárásokat jognak tekinteni, s ezáltal a 
gyáriparral foglalkozó nemzetek ellenségeskedésének eszméje ér
vényre kezdett jutni , ez háborulcat szült, s a népekben és a feje
delmeknél ferde nemzetgazdászati nézetek vertek gyökeret. Ennek 
következtében minden nemzet csak olly gyártmányok készitésér~ 



szoritkozott, mellyeket a külföldnck tőle vás~iruluia kellett; s ha 
más népnek eszébe jutott hasonlóképen illy árukat gyártani 1 meg
tiltották a nyers termény ek kivitelét. Tdalrnak korlátolták a bevitelt, 
tilalmak a kivitelt, s azon cg•'~sz nyomorult apparatust, melly a vá
mokat mai napig fentartotta. Ebbiíl követkt:ztek a válságok; cnnél
fogva lett mindaz a le~;drágább, minek lt•gnagyobb bőségóben vol
tak; s a rosz még roszab bá vált volna, ba a nemzetgazdasági elvek 
nem ismerését a csempédzet nem mérséldi, melly a távolabbit köze
lebb hozta, a tnlságos ámkat lejP-bb szállitotta s a vámdíjak szigorát 
kijátszotta. 

Polifik;ai 1wrnzdgnzdiasznt. 

Mig Francziaország a nelllzcti júllétet meg~zoritás által iigye
kezctt megalapitani, Hullandia azt a szabadsúgban kereste: min
dennel bőveikedett 1 anélkiil hngy valamit termelt volna i piaczaira 
akkor is özönlött a gabna, mid1ín m:i:>utt szüks{'gd szcnvedtek i ma
gának annyi hajója volt, mint az összes Európának i s kereskedői 
meggyőzték a kormányt arról, hogy az or;>zág virágzásának lénye
ges elemét a politikai, kereskedelmi és vallási türelem képezi. 

Az angolok ezen fül virágzást a h a j ó z ás i a c t a által akarták 
ellensulyozni, melly a brit hajóknak szállítási egyedáruságat adott 
s idegen hajóknak roppant vámdíjakkal majdnem lehetlenné tette a 
versenyt. Francziaország támogatta Angolországunk ezen ellenséges 
magatartását 1GG4-ki tariffájával 1 s igy kezdődütt a vámok harcza 
s a törekvés egymásnak kölesünősen ártani. lVIintegy a népjog el
vévé lett, hogy egy nép haszna csak a tübbi·~k kánin alapszik, s a 
keresl~edelmi társulatok a legbadarabb, s nem ritkán Jegaljasabb 
eszközökkel éltek' hogy megakadályozzák versenytársaik concur
rentiáját. Illyeamit nem lehet igazolni, s nem volt ez másnak 
tekinthető mint a politika sngallatának, melly épolly kevéssé gondol 
a népek jóllétével és javával 1 mint a moralitással. Mindazáltal ama 
nézetek s az ezekre épitett eljárás az ipar felvirágzását szülte s a 
kiváltságolt kereskedelmi társulatok annak olly uagys7.erü lendületet 
adtak, hogy a rendelkezésre álló tőkék nem voltak többé elégsége
sek, s a bankok alapitásához kellett folyamodni. Igy keletkezett az
után a hitel. 

Nem szalJad felednünk 1 hogy a politikai nemzetgazdászat ruint 
tudomány még a gyermekség biilcsiijébcn volt. Némelly államférfiak 
csak alkalmilag foglalkoztak vele; wások csak •·gye~ részeiről szól· 
tak, mint a kereskedelemről, a nemes érczckrül. OlasZtJrszágban 

. helyes eszméket fejtegetett Serra; utána a modenai Montanari 1 ki 



a vert pénzröli tanl jobban tárgyalta mint az elöbbí irók, midön olly 
tételeket állitott fiil, mellyek ma ugyan elvitázhatlanok, de a\, ko

ron a gyakorlattal ellentétben álltak. Németalföld, bár egész létele 
a kereskedelmen alapult, tudomúnyosan nem foglalkozott a nemzet

gazdászattal j Anglia ellenben kedvtelést talált ezen tanulmányok
ban azon arányban, amennyiben ezt kereskctlelmi fejlöclése köve

telte, anélkül azonban, hogy olly írókat mutatott volna fel, kik 
ezen tudományt philosophia-formában t:írgyalták. Mun Tamás a 

kereskedelmi rendszer angol apo~:~tola 1) azun tételt állitott<t föl, 

"hogy a közönsége;; eszköz a gazdagság gyarapitá~ára a külkeres
kedelem 1 melly azon czélt tlizi magának 1 hogy az idegeneknek 

többet adjon el, mint amennyit fllgyaszt az ö terményeik böJ." Ezért 
tehát olc~ón kell árulni; de hogyan lehessen az ipar terményeit ala

csony árakon olly országban eladni, hol nngy pénzbőség van? Mun 

ezt nem mondja meg. Sir Josias Child ugyanezen rendszer alapján 
egy értekezést irt a kcrcskedelemröl (l G 70). Az érczpénz-hiány 
nagy za-varokat okozott III. Vilmos alatt j ezzel tehát sokat foglal· 

koztak, s Locke közzétette N é z e t e i t a kamat l á b l es z á l! i

tá s á n a k s a p é n z é r t é k f ö l e m e l é s é n e k k ö v e t k e z m é
ny ei r ö l (1691), valamint egyéb iratait a kereskedelem elmélc
téről ; ö egyébaránt kevés fontosságot helyzett a nemes érczek 

bírásába s C5ak annak tekinté azokat, amik valúban, tudnillik vál

tozó, cserélheti) nemzeti vagyon, mellynek értéke abban áll, hogy 

meg nem emészthető s mindig kerestetik. Lchetlcnségét látta annak, 

hogy a kamatláb törvény által határoztassék mrg, valamint hogy a 

vertpénz kivitele megtiltassék, a pénznemek névértékének föleme

lését pedig lopásnak nyilatlwztatta . 

. Colbert e tudományból alig értett annyit, mint most a kezdők 
tudnak belöle; a hitelről nem birt fogalommal; azonban a gyakor
lati értelem olly intézkedéseket sugalmazott neki, mellyek legalább 
akkor rendkivül elömozditottúk Fmncziaország jóllétét. 1661-ben, 

midön a pénzügyek vezetését átvette, az adósságok ú2 millióra 

rugtak, az ország 5:-J millió adót fizetett 1 miböl azonban csak 31 

millió rendelkezhető jövedelem maradt, a többit elnyelték a keze
l~si költségek s az adószedük nyeresége. 1683-ban, midön Colbert 

meghalt, az adók 3 5 rnillióm, az adósság 32 millióra szállott, a 
jövedelem ellenben 84 millióra emclk•:dett; az egész államjövedelem 

tett 116,837,4 76 livrest 1 miböl az adósság levonásával 1 az államnak 

1) "Anglia kiucso a külker··sketlé~ ált . .J" 16ü4. 
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93,498,202 livresje maradt 1), mig a költségek nem haladták meg a 
huszonhárom milliót. Az igaz, hogy illy eredményre csak despo
tismus által lehetett jutni ; a községek kénytelenek voltak octroi· 
jövedelm ök felét az államkincstárba beszolgaltatni; hivatalok s fize
tések önkényilleg megszüntettek; az államadósság kamatai leszállit
tattak 8 az aliarnhitelezők' kik panaszkodni mertek' börtönbe vet
tettek; de egyszersmin t rend hozatott be, amennyire csak lehet
séges volt a kiváltságok különféleségében. Egyébaránt nem szabad 
feledni, hogy az államjövedelem behajtása akkor sokkal nehrzebb 
volt n1int a mai 1700 millióé; és meggondolni azt is, hogy a la
kosok száma nem haladta a 20 milliót s ezek között igen sok a 
kivált"ágos. 

Ha Colbert kiválóbb figyelemmel volt a kereskedés mint a 
földipar iránt, ugy ezt azon körUlményböl kell kimagyarázn unk, 
hogy a kereskedelem a nép kezeiben volt, a földbirtok azonban a 
gazdagoké, a nemességé volt, mellyet tulajdonának ja vitása által 
nem akart még gőgösebbé tenni. Ő nem is mert azon törvényeken 
változtatni, mellyek a gabnakivitelt nehezítették; s mcllyeknek 
forrása a földmivelés elsatnyulásában, támasza a tömeg előitéle

teiben volt. Minthogy még az is meg volt tiltva, hogy a gabnál 
egyik tartományból a másikba ki lehessen vinui, n termelést egészen 
elhanyagolták. Egyébaránt czélja volt neki a növekedő iparnak 
olcsó áron táplálékot szerczni, hogy az iparos lakosság mindenfelé 
gyarapodhassék a földmívesnek hátránya nélkül, mert ennek sem 
ismerte félre fontosságát j erről is gondoskodott számos rendeletben, 
mert érezte, hogy a földmívelés soha sem vész el, ha egyideig elhanya
goltatik is. A fejadót leszállitotta, s annak elosztását s beszedését 
}{evesebb önkénynek tette ki j a sóadót kevesbítette, macsárokat 
szárittatott ki, gondoskodott a lovak és szarvasmarhák nemesitésé
ről, rendeleteket adott ki az erdökre és vizekre vonatkozólag, a 
földnépénél előmozdította a házasságokat, azon parasztnak, ki husz 
éves korában megházasodott, 5 évre, tiz gyermek atyjának pedig 
élethossziglan elengedte a fejadót; az urbért ia el akarta törölni s 
általános ca tastert behozni; szóval Colbert, midőn ezer módon 
kisérleteket tett azon végnélküli problemákkal, mellyek illy egé
szen uj tárgyak felett keletkeztek, a dolgozó osztály és Franczia-

l) Egy márka ezüst, mcllynek jelenleg- 54,~9 ~rank RZ értéke, akkor 27, 
11 ért, ugy hogy az értékemelkedt\"t hnr.zá ~zámitva a 84 millió jelenleg 168 
millit\t twne, 
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ország jólléteért többet tett, mint amonnyit XIV. Lajos ronthatott 
volna. 

Francziaország jóléle. 
A szükség, hogy fejedelme tulságos követeléseit s igényeit 

kielégithesse, ColbeL"tet nyomasztó kisédetekre 1 sőt daczára batáro
zott ellenszenvének a kölcsönök iránt 1 még adósságcsinálásra is 
kényszeritette 1). És mindennek daczára Colbert rendszerének köz
vetlen eredménye jobb nem lehetett; mindcn finom posztó-szövöszék 
nagy elölegeket kapott, s 1669-ben negyvennégyezerkétszáz dolgo
zott; a sedani gyárak s az aubussoni szönyegszövöszékek ismét emel
kedni kezdtek j a franczia csipkék vetélkedtek a brabantiakkal 2) j 

a savonneriei szönyegek semmiben S\'rn álltak a török és persza ké
szitmé-nyek megett j a selyem i pal' is gyarapodott, Lyon és Tours 
megtanultak aranynyal és ezüsttel szöni j az angoloktól megvásárol
ták a harisnyaszöv(·s titkát; a bádogot, az aczélt, a porezeHánt 
nem kellett többé külföldröl behozni. A Gobelin-család a 15. szá
zadban egy festőgyárt állitott aBiévre mellett s 1655-ben a hollan
dok ugyanezen épületekben nagyszerü vászongyárt rendeztek be. 
Colbert ezt megvette, s a tökély legmagasb fokára emelve átadta 
vezetését Lebrun festésznek. Egy tükörgyárat is vett, mellyben Luc 
de Nehor fdtalálta a nagy tükörlapok olvasztásának mesterségét; 
tizenkét láb magas és öt láb széles tükrök készittettek: királyi di-

l) Colbert Párizs és más városole legelökelőbb kereskeiöit egybehivta, hogy 
tanácskozzék velök eszközökről 8 kereskedés emelésére; 8 kereskedöle hi vására 
megjeJe,,tek, azonban egyik sem merte száját fölnyitni, minrlegyik azt várta, hogy 

más törje meg a jegnt. "Urnim" mond végre a miniszter, "némák önök ?" -
Nem, monseill'neur, felelt Hazon, orleansi élénk jellemű keresked(!, de attól tartunk, 
hogy meg;értjük, ha olly sz6 találna ellebbenni ajkainkr61, melly nem tetsEenék. 
- "Csak rajta, mond a miniszter, beszéljenek nyiltan, a ki legszabadabban fog 
beszélni, a királynak legjobb azoigája lesz s nekem barátom." Hn.zon err~ meg
ragadva a szót igy folytatta: Monaeigneur, miután parancsolja s megigéri, hogy 
kegyesen fogju fogadni, amit szerencBénk )PBZ elöterjeszteni, nyiltan kimondom, 
hogy midön kegyelmességed a miniszteriumba lépett, a szekeret felforditva tatálta, 

s azóta fölemelte ugyan, de csak azért hogy a másik oldalra fordítsa.' A szabad 
szólás e~en n1etszö nyilatkozatára a mini~ztcr tűzbe jött s ingerülten mondá: 
"Hogy beszél ön itt barátom?" - Monseigneur, felele Hazon, leg~<lázatosabban 
hocbánatot k.írek kegyelmességed~öl nzon badarságért, mcllyet elkövettem, hogy 
igéretében biztam ; nem fogok többé beszlllni.' - A miuiszter parancsolá a töb
binek, hogy beszéljenek, de egyik sem szólott s az értekezlelnek vége lett. -
Amelott de la Houssaie, Mém. hiator. et polit. T. II. pag. 99. 

') Az aristocratiai fényüzés bizonyitékaul elég legyen megemlitenünk, hogy 

60,440 ponto munkás, s 17,800 csipkecsiné.ló volt. 
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ezitmény, melly a magánosok bázaiba is behatolt. Az uj gyártmá
nyok nagy ára meggazdagította a vállalkozókat s növelte a tökéket, 
Európa pedig Francziaország adózójává lett. Azonban a külföld sem 
maradt sokáig tétlen néző. . · 

"Szakadatlanul a polgárok jóllétével foglalkozva, mond Necker 
Colbertröl, nem akarja szigorral s nehéz n<Hkülözésekkel juttatni 
virágzás ra Francziaországot; mm·t j ríl tudja, hogy természeténél 
fogva az élvezésre van hivatva s ö ovalwdi k ennek ellenállan i. A 
kávé és czukor utáni vágy általános kezd lenni Europában; ö nem 
tiltja meg ennek élvezését, hanem inkább ügyekszik annak eleget 
tenni a gyarmatok lakosságának szaporitása, a gyarmati Itercskedés 
kiterjesztése és éléokitése , s a gyarmatoknak az anyaországgal való 
szorosb összekötteté:;be hozása által. Uj szüks{~gletek keletkeznek, 
China theáját s India moussclinejét akarják? Colbcrt nem tiltja el, 
de megmutatja az utakat és eszközöket, mellyck azoknak olcsó be
szerzését lehetségessé teszik. Colbcrt mindenütt ott van kész gondo
latával: mielőtt a kormányzást átvette volna, ugy látszott, hogy 
Francziaország nem akar máskép érintkezni más nemzetekkel mint 
tüz és kard által ; Colbcrt magasabb dicsőségre törekedett, mert 
érezte, hogy az emberek kö;~ött ncmesehb ö~szcköttetési mód is van, 
tudnillik az, mellyet a természet jótéteményei s az ipar gyümölcsei 
nyujtanak." 

Habár az irodalomban k<~vés jürtasi'ággal is birt, ismerte azon 
köteléket, me Ily a tudományt és ir,,dulmat a k<,zjólléttel üs::;zeköti, 
s jól tudta, hogy Molil~re és Racine mcstermiiveinek eliiadásából 
még ma a az ipar is hasznot huzhat, mert a megszokás által ld kép
zett tehetség a kellem és czifraság, c gyszcríiség és hanyagság, nagy
ság és tulzás közötti határok felism:~résében okvetlenül jdentékenyen 
hatott azon ízlés kifejlődésére, mclly a franczia gyártmányukat a 
többiek fölé helyezi e. Támogatta a Richelicu által alapitott akade
miát s egyesitette vele a feliratok és széptudományok é1:1 a tudomá
nyok akaderniáját, hogy a nyelv tanulmányával egyenlő lépést tart
son a történelem és tet·mészettudomány is: végre ö alapitotta a szép
müvészetek akademiáját és a római iskolát. A minden oldalról meg
hitt tudósokat ösztönözte , kitüntetésekben , évdijakban részesi
tette '). 

1) Az évdij-jegyzéken t'lüfordulnak : .Mézer:•y, a kirilly történetír6jfL 4000 
livres; Denis Godefroy, történetir6 3600 livres ; Comeille Péttr, a világ elsö drá
mairója 2000 livres ; - Rar.ine, (mnczia költij 800; Chapelain, a legnagyobb fran· 
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Colhertnek s másuknak kell köszönni sok kitlinö intézkedést, 
mellyet XIV. Lajosnak tulajdonítanak. Párizl:'ban egy menedékház 
állittatott, !Jová a szegények fülvétettek "mint Jézus Krisztus élő 
tagjai, nem mint az állarnnak haszontalan tagjai" j kórházakat állit
tatott föl az ország mindcn városúban s mrzövárosában a betegek és 
árvák részére, hogy ez ultíbbiak mestenégeket tanulhassanak; a 
kézmüveseknek, kik árva lányt vettek nöiil az irgalmasság zárdájá
búl, jutalom biztosittatott i lelenc~lu\zak alapittattale j s a koldulás 
megszUntetésére minden lcltetli mód igénybe vétetett. 

r•o~tllilgy. 

Az ebö postálcat Fr:meziaor~z:'tgban az egy..temek hozták be 
a tanuJók leveleinek elBzllllítására. Ezen alkalmatosságokkal csoma
gok, pénz és egyéb, a közönsóg ált!d reájok bizott holmik is szállít
tattak, dc a XVL Rzázad küzepe Utján életbc léptek emellett a királyi 
posták is, mellyek a megJ ékből az alsó h h tiit·vényszékok perimtait 
a felséítiit·vény• 7.Úkef; hez ;;zál litottlife J)' A Imrras fiípnstaigazgf,ttÍ, 
kire a király az össze~! postahivatalokat hi?.ta, 1622-brm azon gondo
latra y;u., hogy a magánleveleket Í-; a l<irályi posták által szfíllittassa; 
e C?.élm töbh l'utArvonalat állitott fel, mellyekcn a po~lák bizonyos na
pokon s órákban m<>gédwztck, éjjPI nnppal s oránkint l<ét mérföldet 
(lieues) utaztak s minden állomáson nz orla és környékére szóló cso
magokat átadták. A sz:-illitási dij, mdly kezdetben önkényes volt, 
csak hamar meg !ön állapitva s dijsr.abúlyzat által rendezvt', a suly 
és távolság alapján; a l<iní!y mindcn városiHm taksálókat és posta
pénzszedöket nevezett ki s ezzel a közhivatalok száma sznporodott. 
Aiméras idejéhen egy levelért Párizstól Lyonig két soust kellett 
fizetni j az ltí44-iki posbtdijszab:UyzatL:m négy sousra emeltetett a 
dij, s lGíG-ban még fölebb. Az egyetemc:k iliában emeltek panaszt, 
hog-y megfosztattak kiváltságul<ttíl. A postitk 1672-ben, midiín Patin 
Lázár bérbe vette, közjiivedeln1i forníst képezh·k, mclly az államnak 
már két millió li v rest adott. 

Ezen időtájban keletkeztek a fi ak c r ek és a társaskocsik, 
rnellyek k~söbb om n i b ns nevet bptak, az utóbbiak mindazáltal 
nem tudták még aklwr fentartani magukat. Emellett a hordszékek 
is használatban maradtak. 

czia kijltö, ki ~alaha létezett, s a leg karnolyabb ítéletil :3000 li v. ; Molicre, kitilnö 

vigjátékíró 1000 liv.; Ben;era<le, ig'm ?>wlallató fmnczia kijltü 1500 liv.; t.'ét10lon, 
mint :t d':uphin nevulője 121)00 livrest hnzott évenkint. 
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Törvények. 
A törvényhozás javítását a király Seguier cancellárra és több 

ruás parlamenti tanácsosra bizta. Legelőször is a polgári ordonnanec 
jelent meg, azután a viz- és erdőtörvény, rendeletek a gyártmányokat 
illetőleg, a bünfenyitö ordonnance, a kereskedelmi codex, a hajózási 
törvény, melly sok tekintetben az angolokéhoz van idomitva, a fe
kete codex a gyarmatok rabszolgáira nézve ; mindez az absolut mo
narchia formái közt és szellemében. · 

Az ö rendeleteiről el lehet mondani, hogy szent Lajoséi óta az 
elsők voltak, mellyek köztörvényhozási jellemmel bírtak, mert nem 
csak valameily esetleges nehézség megszüntetése volt czéljok, hanem 
egy időre a jövőről gondoskodni. Miudaz, mit a jogtudomány, a eta
tutumok, edictumok és t·endeletek mint elfogadottat és megpróbáltat 
tartalmaztak, rendszerbe hozatott és pedig olly, habár nem is tökéle
tes, de mindenesetre azon időhöz képest bimulatos módon, midőn még 
a tartományok kiváltságai ellen kellett küzdeni, e Lajos király nem 
egyszer kénytelen volt fegyverrel és bakóval engedelmességre szari
tani az ellenszegülőket. 

A ru in iszterek ruindegyikének külön osztálya volt; de hatalmuk, 
mcllj elejéute korlátlan volt, most már a király akarata alá volt ren
delve. A katonai helytartóságoknak és a parlamentek befolyásának 
ellensulyozására felállittattak a királyi intendaturák. Egy lelkie
mereti tanács, melly három, feddhetlen jellemü praelatusból állott, 
vizsgálta azok igényeit, kik egyházi javadalmakért folyamodtak. 
Egy tanács az igazságszolgitltatás, kereskedelem, tengerészet és rend
örség ügyeivel foglalkozott. Minthogy az igazságszolgáltatás csak 
bebizonyított vétségeket büntet s a törvények bézagai sok gonosz
tcvőnek lehetövé tették a büntetés 11löli menekülést, Lajos király a 
rendörséget ügyekezett erősíteni, s azt egészen a velenezei mintájára 
szerveztette. Már előbb fenállott ugyan, de csak mint az igazság
szolgáltatás kisegitője ; ő függetlenné tette, katonai s birósági ezer
vezette!, hogy oltalmazza a gazdag élveit, a szegény jóllétét, s vala
mennyinek nyugalmát; titkosan őrködött a politikai elégedetlenek 
felett, feltörte a leveleket, önkényüleg bebörtönözött, s mindazon gya
lázatos és erőszakos eszközöket alkalmazásba hozta, mellyekröl többé 
nem lehet leszokni. A nép nem nézte rosz szemmel, mert a sötétség 
elvonta vizsgálódásai elöl, másrészről pedig örvendett, hogy mega
kadályozta a büntetteket, a zsebmetszőket és rablásokat, megbüntette 
a csalásokat. 
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Egészben véve, igen egyszerii volt XIV. Lajos államszerkezete, 
mint általán minden, mit a. despotismus alkot. Korlátlan király, Isten 
kegyelméből ; nemesség, mellynek az udvarnál a méltóságok s a 
háboruban a legelső veszélyek voltak fentartva; anyagi érdekeiben 
védett s kielégített polgárság j az igazságszolgáltatáara azoritott par
lament; clerus, mellynek egyedüli feladata nz volt, hogy Isten igéjét 
és az engedelmességet hirdesse. Sem egyes ember, sem testület nem 
volt jogositva a király lépteit gátolni, ki egyedül lstennek számolt 
tetteiről, s kit a zsarnokság kittln(í administrativ rendsz~rrcl mentet.t, 
s azon kor nagy civilisatiójához méltó fénynyel vett körül. 

Mig azonban Lajos csak a pompában látta saját nagyságát, 
Colbert csak Francziaország javáért lelkesült; erre irányult minden 
törekvése s vállalata, mellyekben Lajos saját fényét kereste; mig La
jos király az ipar és földmívelés virágzásában csak ujabb jövedelmek 
forrását látta, Colbert, ablakából gyönyörködve a kastélya körül 
viruló mezök fölött, fölkiáltott: "Oh! vajha boldoggá tehetném ezen 
országot; s távol a királytól, segély nélkiil, hitel nélkül fü lepné el 
udvaraimat !" 

Lajos király megtiltván a párbajt, nem anynyira a vallás és 
igazság érzetéből, mint inkább azért, mert abban a p.olgárháboru és 
pártviszály nyomait látta, nem feledkezett mrg arról, hogy a nemes
ség harczi kedvének foglalkozást nyujtsan hadjáratok- és ostromokban. 
A tartományi nemesek, a polgárok, kik egykoron jogokkal bírtak, a 
politikában ármánykodó urhölgyek Plég illusiót találnak a királyi 
palotában vagy mulatságot Moliáe megfizetett muzs:l.jában: s hogy 
ne legyen idejök politikai pártcsinálásokkal foglalkozni, Lajos király 
ünnepélyből llnncpélybe vezeti őket j nagy rlolgok, nngy nevek, s a 
nemzeti tevékenység czerféh• föllobbanásai: a fény, a dicsöség any
nyira s olly kábitóan hatnak, hogy még gondolni sem engednek arra, 
hogy egykoron jogokkal is dicsekedtek s hogy ezeket követelni is 
lehetne. A nemesek , az udvarhoz édesgetve, melly egyedüli ut 
volt a méltóságokhoz és élvekhez, odahagyva a tartományokat, hol 
hatalmasok voltak, elvesztik őseik fliggrtlen büRzkeségét; a parla
mentnek, melly az államban negyed rangra siilyedt, nem volt egyéb 
teendöje mint egyszerüen regestrálni; a polgárok kereskednek és 
dolgoznak j a municipalis hatóságok királyiakká lesznek ; a clerus 
egy bálványkep, a harmadik rend egy kézipar; a nép tapsol a lát
ványosságoknak; az irók ahelyett hogy szigoru birák lennének, 
hizrlegnek j azon egyformaság lép életbe' melly Q despotismosnak 
ezé lj a; minden a királyi éR miniszterialis egységet tüzi kiizpontul; 

XVI. 5 
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az absolut monarchia diadalmaskodik s a kir:\lyi palota nem kény
telen többéhajlongnia nemes udvara előtt. 

Félelem s bámulat lehetövé tették XIV. Lajosnak, hogy való
sitsa ismeretes j elmondatát: A z á ll am é n v a g y o k; magáévá 
tette azon nagy férfiak dicsőségét, kiket találni szerenesés volt s ki
ket alkalmazni ügyességgel birt; ö igen jól értett ahhoz, mit a ki
r á l y me st e r s é g é ll ek nevezett 1). Francziaország pedig, 
melly magát a külföld által anynyira tiszteltctni s a népek által utá
noztatui látta; melly a froudeursök zavargásaitól megszabadult; 
midőn egy fényes irodalom csak a jelent magasztalta, a multat pedig 
ócsárolta, - az aranyozott lánczot dicsös<~g gyanánt fogadta s maga 
is azt hitte, hogy az állam csa,kugyan a király. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

Háboruk. -Hollandia. 

Francziaországra nagy szerencse lett volna, ha Lajos király 
dicsvágya s Eurapában felsőségre való törekvése e virágzó állapotot 
nem veszélyezteti. Ausztriát megalázván a westphaliai és pyrenei 
békeszerződésekben, Francziaország a közvélemény előtt nagy te
kintélylyel birt, s az európ1i béke védhatalmasságani tekinletett; a 
a német birodalmi fejedelmek, kiknel< szabadságát és függetlenséget 
biztosította, hivei voltak XIV. Lajosnak; Angolország barátja volt, s 
ennek segedelmével szerezte meg Dünkirchellt és Mardíkot; Schweiz
zal megujitotta a szövetséget; a Közép-teugeren megHemmisitette a 
kalózoka t. 

Azonban a hízelgők folyvást azt hangoztatták füleibe, hogy 
neki, ki nagyobb a többi királyüknál, egyesitenie kell Nagy-Károly 
birodalmát; s Colbert apát a clerus nevéhen igy szólt hozzá: "Oh 
király, ki a tengernek és a szárazföldnek törvényeket szabsz, ki ha 
tetszik villámként csapsz le Afrika pat·tjain, ki elnyomod a népek 
gőgjét, s ha akarod, kényszeríted fejedelmeiket, hogy térden 
állva ismerjék el jogarod hatalmát s könyörületért esedezzenek ... u 

l,ouvois. 
Leginkább sarkalta ezen irány ban a királyt a párizsi Lou vo is 

Ferencz (1641 -!H), hadügyminiszter, rendkivül tevékeny, le erő-

1) Oeuvres, vol. II. p. 455. 
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szakos, gőgös , makacs férfiu, ki nagy befolyást gyakorolt a fiatal 
király lelkére, s személyes ellensége lévén Colhertnek és fiának Sei
gnelay tengerésztlgyminiszternek, tönkre akarta tenni az általok ren
dezett pénzUgyeket j megsemmisíteni a tengerészetet, melly alattok 
olly azépen virágzott; ellenségeskedéseket akart minden áron. Mig 
Colbert a pénzt és megvesztegetést csak eszköznek, czélul pedig egy 
méltóságteljes, nagyszerü és gazdag békét tekintette, Louvois, hogy 
ellenkezzék vele s kellemetlenségeket okozzon neki, háborura töre
kedett, s czélt is ért, mert a királyt megbarátkoztatta azon eszmé
vel, hogy magát a század Marsának tekintse, s el hitette vele, hogy 
a hatalom jele, ha sziivetségesci nincsenek : "A legszebb jelszó 
Felségedre e g y e d ü l v a l a m e n n y i e ll e n." 

Francziaország mindencsetre a legkedvezllbb helyzetben volt, 
hogy a birói szerepet a hódítóéval cserélje föl. Hadseregekkel ren
delkezett, mellyek Rocroy, Freiburg, N ordlingen, Sommershausen, 
Lens mellett és a homokhalmoknál győzedelmeskedtek. A közkato
nák nem fogták föl a haza eszméjét, de élénk nemzeti öntudattal bir
tak, s megszokták a fáradalmakat s örömmel hallgatták a valláshá
boruk történeteit. A nemes ifjak szerették a háboru veszélyeit j s 
bár az élvek puha párnáin töltötték a telet, ez nem akadályozta, 
hogy butoraikat s birtokaikat elzálogositsák, s a nélkülözésekkel nem 
törődve a haza ellenségei ellen hősökként küzdjenek. "A vitézek nagy 
száma (irja Lajos király), kiket szolgálatomban lelkesülni láttam, 
arra látszott engern sarkaini, hogy folyvást al ka Imat szolgáltassak 
vitézségöknek. A flandriai háboru első birére u dv arorn egy pillanat 
alatt nagy számu nemessel telt meg, kik tőlem alkalmazást kértek. 1)" 

Elhitették vele, hogy Francziaország királyá!:ak folyvást kivont kar
dot kell kezében tartania; annyival inkább olly királynak, ki 1688-ban 
igy irt Viliars tábornagynak: "A nagyobbodás a legméltóbb és leghá
lásabb foglalkozása a fejedelemnek." Másrészről a hatalom egyesi
tésének s összpontosításának czélját semmi sem mozditja jobban elö, 
mint a katonai erő j melly elem azon időben a király kezeiben volt 
összpontositva s a polgári társaságtól egészen különválasztva, hogy 
benn az elnyomásra, künn pedig az ellenség leküzdésére szolgáljon. 

Változások a hadi taktlkában. 
Ezen . korhan kezdett a háboru tudományos formát ölteni. A 

középkorban állandó hadseregek nem léteztek j de a vitéz nemesség 
íjászaitól környezve jelent meg a csatatéren, s a taktika abban állott, 

l) Oeuvres, vol. II. p. 274. 
5* 
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hogy ember ember ellen, csapat csapat ellen küzdött. A liga idejé
ben Spanyolország, csapatainak mesterséges mozdulataival nem kis 
dolgot adott a bearrlÍ hös könnyü lovasainak. A németalföldi háboru 
nagyban előmozdította az 03tro ID-tudományt, a ttizérség és. a strate· 
giai combinatiók tudományát, s Gusztáv Adolf megmutatta, hogy a 
háboruban a hadseregek erkölcsi ereje többet képes tenni az anyagi
nál; a rendes zás?;lóaljak s a tudós számítás meaterségének keletke
zése ezen időre esik. 

Három hadvisetési rendszer volt. A német nagy tömegekben 
alkalmazta a vértes lovasaágot, mellyet azonban az ágyu tüze igen 
könnyen megsemmisített j a spanyol elfogadta a németek zárt csata
rendjét, de kevesebb lovasságot használt, szerette az elsánczolásokat 
e a lándsás négyszögeket, mozdulatai azon ban igen ovatosak voltak, 
az összeütközést kerUlte, hacsak bizonyos nem volt a sikerrőL Szép 
napjai eltüntek, s a francziák fölényben voltak, kiknek hevességét, 
melly nem egy vereségöknek volt oka, Tur~nae bölcsesége annyira 
mérsékelni tudta, hogy Rocroynál a franczia gyalogságnak biztosí
totta a diadalt a spanyolok fölött. A reformok Lajos alatt mindenre 
s igy a hadseregre is kiterjedtek j mindenekelött a polgárháborukban 
fegyelmetlenséghez azokott katonák nagyobb és szigorubb fegyelem 
alá helyeztettek; minden ezred egyenruhát ka pot t j a névleges kato
nák, kik csak a névsorban szerepeitek s hiába élvezték a fizetést 
és szabadalmakat, az ezredektől eltávolitattak j elejénte minden szá
zadnál négy gránátos, késöbb minden gyalogez rednél egy gránátos 
század állíttatott föl j egy huszárezred és tUzércsapat alakíttatott, a 
dragonyosok szaporittattak, a lovasezredek számára ménesek állít
tattak, ttizériskolák hozattak be, s a hadmérnöld kar keletkezett. A 
szurony használata általános lett. 

Magától ét·thető, hogy a tiszti rangot csak nemesek nyerhették j 
azonban nagy befolyásuk, mellyet a lcgénységre gyakoroltat(, s föl
csigázott önérzetök megakadályozta, hogy a király a hadsereget a 
hütlenség vagy a zsarnokság eszközévé törpitse. Az egyenruha be
hozatala a tiszteknél igen fontos lépés volt a nemesség gögje ellen, 
kik mint tisztek a tábornokokkal egy rangba helyezték magukat s 
még Turennc-vel is igy akartak bánni, mivel a társadalomban nem 
állott feletlök. Az ezredes-táhomoki ( colonel-gencral) rang, mellytöl 
addig a kinevezések függtek, eltöröltetett, s a király lett a badsereg 
valódi feje. A vitézség megjutalmazására a szent Lajos-rendet ala
pitotta j gondoskodott a katonák öreg napjairól, s a hadastyánok ré
szére egy nagyszet·ii intézetet állított, fiatal tisztek képzésére pedig 
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hadapród-;;zázadokat alapított. 1688-ban harmincz ezred polgárkato
naságot állított, mellyet a községek ruháztak c~s fegyvereztek; ezen 
ezredek otthon gyakorolták magukat, saját kerületeikben. Illy intéz
kedések folytán 450,000 jól fegyelmezett fegyveres emberrel rendel
kezhetett Egyidejülcg számos rakt!irt állított s bámulatos várakat 
építtetett. 

Erödltések. Vnubnn. 
Ezen várak építése Vauban Sebestyén (1633-1707) érdeme 

volt. Ő Burgundban született,s a királyi hadseregeknek Mazarin sze
rezte meg, ki kitunö emberismerő volt. Vauban a hadseregekkel mü
ködvén az ostromoknál, csakhamar fölismerte, hogyan kell a várak 
védelmét és ostromát jobban szervezni, s a király főmérnökévé lett, 
kinek uralkodása alatt harminczhárom uj várat építtetett, háromszáz 
régit kijavittatott, ötvenhárom ostromot vezetett s száznegyven hadi
tényben vett részt. Nem volt ö feltalálója egy uj mesterségnek, 
mellyet az olaszok már nagyon kifejtettek s melly a flandriai háboru
ban sz~rzett tapasztalatok folytán tökélyesbült j de a javításokat 
fgen ügyesen tudta alkalmazni; anélkül, hogy taldikai munkát irt 
volna, még a késöbbbi javítások is az ö nevének tulajdoníttattak, s 
iöérdeme abban van 1 hogy az erődítés mesterségét a strategiával 
összekötötte. Dicsérottel említendő 1 hogy ö mindig a katonák és a 
békés polgárok életének kimélésére törekedett j s enuek elérésére 
irányult a parallelák és a fegverhelyek rendszerr, mellyek gyakorlati
lag először Mastricht ostrománál jöttek alkalmazásba. Erre vonat
kozó eszméit a v á l' ak v é d e l m é r ő l é s os t r om á r ó l irt 
munkájában fejtette ki. 

Lajos király a nagyság egyik jelének tartotta, hogy nem csak 
sok, de fölöslegns vára legyen; s Vauban hiában ügyekezett öt meg
gyüzui arról, hogy ezáltal, eltekintve a roppant költségtől, a hadse
regnek aránytalanul nagy része nem lesz rcndelkezhetövé. A várak 
egyébaránt arra is szolgáltak, hogy a városokat féken tartsák, hogy 
fölkelésekkel ne követelhessenek olly jogokat 1 mellyekct a törvény 
lázadásoknak nyilatkoztatott j másrészről pedig a helyta1·tók is meg
szüntek a tartományokban pasák lenni. 

Tt•ngerészet. 
A hadi tengerészet is nagy funtosságot nyert ; a tüzérségi tudo

mány borzasztó ujilásai alkalmazásbajöttek a tengerészetnél s előre 
lehetett látni "hogy Neptun szigonya a vi!ág jogara leend. u A tenge
részet magvát a gályák képezték, mellyeket emberek mozgattak, mint 
mai nap a göz. Elitélt gonosztevők vagy foglyokkalett berberek, 
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kik Afrika pusztáin vagy Európa rengetegeiben féktelen szabad~ág· 
hoz voltak szokva, a hajók födelzetén padokhoz voltak lánczolva s 
mint lassu, gépies mozgató erő alkalmazva; a munka borzasztóan 
eröfeszitö és fárasztó volt, anélkül, hogy megfosztotta volna öket a 
nyugalomtól, melly a veszélyt fölismeri; hogy a veszély perezében 
aggodalmas kiáltásaikkal a vezényletet ne zavarják, a harcz alatt be
tömték szájokat. Ha a kapitány tiirelmetlenségének nem tudtak ele
get tenni, bikacsökkel ütlegelték, hogy erejöket megfeszítsék; az 
ellenséges tüzet nem láthatták, mellynek golyói megsebesitették, 
anélkül hogy a küzdelcm lelkesedését ismerték volna, anélkül, hogy 
a kivivott diadal jutalmakban vagy a zsákmány vad örömében része
sitette volna öket. 

Rellau Ber11át. 
Rcnau Bernát (1652-1719), bes.rni születésü, alapos elméleti 

képzettséggel, mély tanulmány tárgyává tette a hajóépítés legnagyobb 
nehézségeit s mintegy esetleg a legügyesebb combinatiókat állitotta 
föl, mellyeket igen természetes dolognak tartott, csodálkozván afölött, 
hogy azokra már el öbb más nem gondolt. T h é o r i c n a v a l e czimti 
munkájában javasiatha hozta, hogy a hajó elő- és hátrésze egészen 
könny ü vé tétessék sa nehézkes eastell-ek eltávolittassanak, a hajótest 
kevésbbé gömbölyü alakkal birjon; különösen hogy a hajóágyuk 
egyenlő öblüek legyenek s azáltal a töltényeknek gyakori zavarokra 
alkalmat szolgáltat6 különbözösége megsziintessék. Minden egyes 
hajóépitész saját épitési titokkal dicsekedett, mellyröllemondani senki 
sem akart; Renau azt javasolta Colhertnek, hogy egy nyilvános 
hajóépítészeti iskolát és egy mérnöki kart állítson föl, melly végre 
megszüntette e téren az egyedáruskodást s c~zközlé, hogy a hajóépi
tésnél a természettani és mathernatikai tudomány alkalmazást 
nyert. 

Jean Bort. 
DUnkirchen hires volt kitünő tengerészei s merész kalózai által, 

kik mindig gazdag zsákmánynyal tértek haza. Itt született Jean Bart 
( 1651-1702), ki Ru y ter alatt tanulván s kezdvén meg pályáját a 
Francziaország és Hollandia között kitört háboru alkalmával haza
ment s saját költségén egy hajót szerelt fel. Rettenthetlensége és 
belátása által annyira kitüntette magát, hogy a király öt szolgála· 
tába fogadta. Bart neve népszerü maradt, Francziaország nagyságát 
képviselte a tengeren, mint Bayard a lovagiasságét. A népből szár
mazván nem tagadta soha eredetét s a hallatlan vitézség által kiér· 
demelt magas polczon is megtartotta a tengerész egyszerüségét s 



nyet·se,;égét a li.nom rnüvelt~égü 11crne~ urak ltözntt, kik tlzcrencsé 
juknek tartották, bogy hajóhadában szolgálhatnak, eltürték rosz szo
kásait s a legmerészebb ütközetekben készséggel engedelmeskedtek 
para11csainak. Ha az udvarnál megjelent, nem törődött vele, hogy 
fényes udvaronczok és udvarhiilgyck körülvették 1 bámulandók a 
me d v é t. Egy alkalommal, midön a király öt az előteremben vára
koztatta, elüvette pipáját s rágyujtott. Még a királylyal szemben is 
a maga nyers modorában beszélt. ,.János, mondá nelti egyszer a 
király, !Jajóhadparanc.mokká neveztelek ki téged." "Sire, helyesen 
cselekedett" felelé Bart. Az udvaronczuk hahotára fakadtak, a király 
azonban, hogy megmutassa, miszerint érti a nagyságot, e szavakkal 
utasítá öket rendre: "N em értettétek öt. Ez olly férfiu válasza, ki 
érzi saját értékét s becsét, s ki nekem arról ujabb bizonyiték okat akar 
adni." Az ő rendkivüli tettei határosak a regényessel, de egyiknek 
sem voltak rendkivüli eredményei s azért joggal mondták róla, hogy 
cs ak h a j ó j á n n a g y. Mindig kalóz, soha sem hátrált a nagyobb 
erő előtt, k ~szeLL volt megölni mint megadni magát. A hollandok
nak s angoloknak réme. Hét fregatteval harmincz hajójokon ke
resztültört, mellyck Düukirchen kikötöjét bezárolva tartották, s más
nap négy angol hajót fogott el gazdag zsákmánynyal ( 1691 ). Ezen 
háboruban nyolczvannál több hn.jót perzselt föl, Newcastieben partra 
szállt, kizsáltmányolta s másfél millió martalékkal tért haza ; három 
hajóval szétverte a Balti-tengeren a hollandok gabonával terhelt hajó
hadát s tizenhat kereskedelmi hajót foglalt el; megakadályozta az 
ellenséget, hogy magát élelmiszerekkel lássa cl, a barátságos hatal
masságok kikötöibe ta1·tó élelmezési hajókat pedig támogatta. 

Vetélytársa, ki hasonlóképen a népből vette eredetét, Duguay
Trouin (1673-1736) a meré~zséget tanulmánynyal párositotta, mely
lyet Jean Bart teljesen elhanyagolt. 

. Richelieu nem találván l<'rancziaországban egyetlen nagy hajót 
sem, Brest Lalászvárost hadikikötövé alakitotta s vett, vagy csináltatott 
35 hajót és l O gályát. A Fronde idejében a tengerészet ismét alába
nyatlott, azonban de Lionoc gondoskodása és buzgósága ujra föl
emelte, ki hajókat és Lajúszereket vásárolt és készittetett, Amster
damban ágyuöntődét állított, llollandtából hajóépitészeket, Svédor
szágból ácsokat és kovácsokat, a Balti tenger partvidékeiről vitorla
készitüket és kötélverőket hitt az országba; uj kikötök nyittattak, a 
régiek megnagyobbíttattak; s l<i66 ban Bcaufort herezeg az angolok 
ell, n harmincznégy hajóból álló flottát vezényelt tízezer ötszázötven
hat emberrel; a kö;ctkezö évben a franczia tengerhad ötvenkilencz 
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hajóból állott, mellyek között kcttö 1'0, öt fregát 14-20 ágyuval volt 
felszerelve, hat kisebb fregát, kilencz kalóz-hajó, tizenhárom gyujtó
hajó, öt hadi és kereskedeltni hajó 10-40 ágyu val, 3 galeotta j ezen
kivül nagyszámu apróbb jármiivek, egészben ll U hajó 3713 ágyuval s 
21915 főnyi legénység, a tiszteket ide nem számítva 1). 

Illy hatalomra jutott lassankint XIV. Lajos, s ezt már jókorán 
kezdték sejtetni vele azok, kik mint ö nem vették számításba a 
nép szenvedéseit. A király Európa legharczedzettebb seregével, nagy 
vezérekkel, kik közöl elég legyen ernlitenünk Condét és Turennet, 
kittintetés után szomjazó nagyszámu nemes ifjusággal, kiknek sorá
ból emelkedtek ki a Catinat-k, V endo me-ok, Vili ars-ok, a legűgye

sebb mérnökökkel, mint Clairville, Merigny, Choisy, Vauban, elva
kittatni engedé magát, s Európát négy háboruba keverte, mellyek 
közöl az utolsó Francziaországot az örvény szélére vezette. 

A westpháliai, pyrenei és olivai békeszerzödések véget vetet
tek a viszályoknak Európa közepében, délen és északon, gyengitvén 
Ausztriát, Spanyolországot, Dániát és Lengyelországot Franczia és 
Svédország érdekében, meghatározván a tcrületeket és a nemzetközi 
jogot; egy résznek nem volt oka az ellenségeskedéseket megujitani, 
másoknál hiányzott erre az akarat vagy a hatalom. Nehéz volt tehát 
a békét megzavarni j Lajos király azonban megragadta az első ürü
gyet, welly kinálkozott. Azzal kezdte, hogy elsőséget követelt magá
nak úlly hatalmasságokkal szemben, mellyek eddig vele egyenlő tisz
teletben részesültek. A spanyol követ Londonban nem akarta áten
gedni az elsőséget a francziának: szakításra került, s Lajos fenye
gette IV. Ftllöpöt ( 166~), ki azonban elégtételt szaigáitatott s elis
merte Francziaország el~őségét. A franczia követ Rómában olly egyé
neket tartott szolgálatában, kik a lakosságat zaklatták, s ismeretes 
gonosztevöknek menhelyet adott palotájában j a korzikai testörség 
végre megunván a bántalmazáaokat, mellyekben ezen oldalról része· 
sült1 körülfogta a franczia követ palotáját és tüzelt, egy apród halva 
maradt, több szolga megsebestilt. XIV. Lajos elégtételt követelt, B 

mivel azonnal nem nyert, megszállotta Avignont, a nunciuat kiuta
sította, s 18,000 emberrel Olaszországba akart indulni. Hiába vé
geztette ki VII. Sándor pápa a bünösöket; Ausztria és Spanyolország 
közönynyel nézték a hatalmasabbnak viszszaélését a gyöngébb ellen j 

1) Lásd Mignet Succesa. d' Eapagne czimii muukájá.nak II. köt. 49. lapján 
az okmányokat. 
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s a pápa csapatok nélkül kénytelen volt a franczia gőg előtt meg
alázni magát; saját fivérét, kit ama tett részességével vádoltak, 
számüznie kellett, s Chigí bibornokot Versailleaba küldte, hogy a 
királytól bocsánatot kérjen j a korzikai testörséget feloszlatta s egy 
piramist kellett emeltetnie 1 mellyen az elkövetett sértés és az elég
tétel volt feljegyezve, végre kénytelen volt még abba is beleegyezni, 
hogy a parmai és a madenai herczegeknek területeket engedjen át. 

Ezek csak előjátékát képezték mcsszebb terjedő igényeknek. 
Két hatalmasság állott XIV. Lajos utjában: Spanyolország, melly 
ellensége volt örökségképen, ezt ügyekezett a szárazon megalázni j 
s Hollandia, mellyet vetélytá.t·sának tekintett a tengeren. 

Midön IV. Fülöp meghalt (1665), elérkezettnek hitte a kedvező 
pillanatot, hogy terveit valósítsa, 8 nejének, Mária Terézi;ínak, ne
vében atyja örökségét igényelte. A királyn() lemondott volt az 11tyai 
örökscgröl; a szcrződést azonban most érvénytelennek nyilvánították, 
mivel a kiházasitási összeg nem fizettetett ki. Ezenkivül Flandria 
egyes részeiben szokásban volt, hogy ha az özvegy, férfi vagy nő, 
második házasságra lépett 1 a birtokjog az ingatlan vagyon felett az 
első házasságból t~zármazó gyermekekre szállott, az atya vagy az 
anya pedig csak annak élethossziglani élvezésjogában részesült. XIV. 
Lajos ezen magán szoká.st most a közjog csetére akarta alkalmazni j 
s miutá.n II. Károly IV. Fülöp má.sodik házasságiból származott, 
Mária Tl>rézia pedig az elsőből, XIV. La:jos király a h á r am l a n
d ó s á g a l a p j á n (jus devolutionis) követelte B r a ban tot, Mechelnt, 
Antwerpent, Obergeldernt, Namurt, Limburg, Hennegau, Ar
tois, Luxemburg, Cambresis grófságokat, Franebe Comtéet és Fian
driának egy részét, daczá.ra annak , hogy Spanyolország alaptörvé
nyei a monarchia oszthatlan ágát biztol>itották. Ez haszontalan iirtigy 
volt egy már elhatárzott vállalatra, 8 mégis voltak védői a tollharcz
ban 1 melly ennek folytán fejlődött 1). 

"Meg lévén győződve, hogy fontos eredményekhez jutni a leg
biztosabb ut az, hogy ellenségeimet gyorsaságom által meglepjem 
s rájok rontsak , mielőtt k,··pesek lennének nekem ellenállani, min
deo szükségest előkészitettem 1 hogy e hadjáratot a szakottnál ko-

1) Lásd e könyv végén a Pölviláyositó jegyzeteket B) alatt. - A XIV. La
jos reunio' ellen intézett iratok legnevezetesbike d' Andrea Ferencz nápolyi jogtudósé 
ily czim alatt : Disaertatio ex successione ducatus Brabantiae, o Risposta al trat
tat.o delle ragioni della regina cristiani11i111a sopra il cl·ucato del Brabante con alt1·i 
Stati della Piandra. 1668. 
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rábban mcgkezc.lhessem i mindcu várban galmát, li;;ztct, takarmányt, 
lő port, golyókat 1 ágyukat s egyéb hadiszere ket összehalmoztam i 
különös gondot forditottam a közelemben levő csapatok kiképzésére, 
hogy a tisztek példámon ok ul va a paraucsuk alatt álló katouák ki
mü veléséröl hasonlóképen gondoskodjanak" 1). Csakhamar Col b ert 
és Louvois buzgalma folytán jól f<>bzerelt három hadsereg becoapott 
Flandriába a király fő vezérsége alatt, ki Turenne iskolájában ta
nulni akarta a hadvezérséget A spanyolok, mig Európát panaszaik· 
kal és gyanusitásaikkal eltöltötték, nem tettek semmita franczia fegy
verkezésekkel szemben, sem seregeket, sem pénzt nem gyüjtöttek, 
sem szövetségesekröl nem gondoskodtak , elannyira, hogy Lajosnak 
nem is kellett harczolnia 1 hanem csak diadalmaskodott; Vauban a 
meghódított várakat az uj rendszer szerint megerösite_tte, s Lajos 
király ünnepelten tért vissza, dicsekedve mérsékletével, hogy dia
dalai közepett megállapodott. 

Spanyolország képtelen lévén saját erejéből ellenaUani XIV. 
Lajosnak, ügyekezett a töbhi hatalmasságokat meggyőzni a veszély 
közösségéröl, s hogy érdek ök követeli, hogy segitségérc siessene le. 
Francziaország tervei mindenekelött Leopold császár érdekeit sértet 
ték, ki igényt tartott IV. Fülöp örökségére, s Hollandiát, melly 
Spanyolország németalföldi birtokaiban korlátot látott maga és Fran
cziaország között. XIV. Lajos ügyekezett a hollandokat megnyerni, 
javasolván Németalföld fölosztásat, s Ausztriát akadályozni, reábir· 

1) Mém. de Lonis XIV. tom. II. l!ni.l. Ucilfenberg Archives philologiques 
ez im ü munkájának 4-ik kiiteté h en egy igen érdekes irat. köziiltetett i Ily felirattal: 

Avis secret donné par le conseil d' Étatalt 1·oi (XIV. Lajos) et á la reine de France 

sUI' les max·imes et regle.• '' garder en la conqufJte des Pays-Bas. Az elsö részben az 
államtanács a h6rlitás módjára utal : mérsékletet kell tanusítani, a szokásokat tisz. 

telni, a kivált"ágokat oltalmazui. Ha a tettetés ideje elm11lt, akkor az országot 

önkényesen terhelni lehet ad0kkal é1'ugy mint Francziaorszúgban ; süt meglcettüz. 
tetni is lehet olly arányban, hogy ki legyen az Pgyenlitve, mit a tettetés megelűzött ide
jében lnlaJdonképen fizetni kellelt volna. Minthogy azonban, ha magnlcat elárulva 

látnák, könnyen ldzadá.ra hajlandók leh<·tnének, ,zükséges lesz, eltekintve a vd
rnk és bast·ille-ok zabldjálól, n népele .•zcllemét lns .. ankint elsatnyítani; az egyhl1zi ren
det a pmelaturák é, javadalmak feletti rendelkezéssei lealacsouyitani j a nemessá

get megalázni azáltal, hogy minden hivataltúl távol tartassék; a polgári rendet 
tn nkretenni a kereskedés- és lcözleked.\sben elí,je gördítendő akadályok által ; s min· 
deukit elzámi az érintkezéstől kif,·lé j cs:tp>üobt kell ott tartani, mellyeket az or

szág lásson el; ügyekezni kell e,qyenetlen .. éget szítani, nevezetesen a vallási eretnek

ség-eket, hoqy a 8Zakctdds folytán semmi oll!f te•·vet .9zÖni ne lehe6sen, rnelly napvilágra 
ne kerülne. 
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ván a birodalmi fejedelmeket, hogy tagadják meg a c~;ászárnak a 
birodalmi segélyt. 

llármns szövctség. 

De 'Vitt, Hollandia minisztere, már foglalkozott azon L'szmé
vel, hogy Spanyolországtól Németalföldet elszakítsa s köztársasággá 
alakítsa, ezáltal megakadályozni akarván a háboru kitörését: most 
Jt'rancziaország veszélyes szomszédsága által fenyeget ve, arra birta 
a hollandokat, hogy féltékenynyé lett Angliával és Svédországgal 
szövetségre lépj~nek (1668), mellynek czélja odairányult 1 hogy 
Spanyolországnak megovják németalföldi birtokait: igy szövetkezett 
három protestáns hatalmasság a katholikus Spanyolország érdekében, 
ugyanazon okból, mellynek ma Törökország fenállását köszöni, 

Lajos király keserüen érezhette terveinek ezen megakadályo 
zá.sát, s másrészről nem merte fiatal tengerhadával fölvenni a har
czot Anglia és Holland ellen 1 ezenkivtil alkudozásba bocsátkozott 
Leopold császárral a spanyol monarchia megosztása iránt azon eset
ben, ha II. Károly örökösök nélkül halna el, Május 2-ikán Aachen
ban békét kötött vele, mcllynek alapján Francziaország visszaadta 
Franebe Comtéet , megtartván magának Charleroit , Binc!Jet, 
Athot, Douait, Cominest, Tournay-t, Oudenarde-ot, Liilet, Ar
mentierest, Courtrayt, Bergaest és Furnest, Németalföld kulcsait, 
ugy hogy Spanyolországra előnyösebb lett volna Franebe Comtéet is 
elveszteni. A h á r am l a n d óság ürügye olly haszontalan volt, hogy 
e békeszerződésben Mária Terézia jogai meg sem emlittettek. Ezen 
szerzödésben megsértetett a közjog s a birtokállapot 1 miután egy 
tényleg igazságtalan követelés elismerést nyert; s habár az egyen
suly pillanatnyira elönyt is meritett belöle 1 a jog biztonsága lábbal 
tapodtatott, sauépek ki voltak téve egy uralkodó szeszélyeinek, vagy 
a fegyverek hatalmának. 

XIV. Lajos nem tulajdonitott nagyobb fontosságot a szerzödé
seknek mint a nyájas szólamoknak 1 mellyekkel az ember egészen 
mást mond mint amit gondol; s ezt nyiltan tanusitotta, midön, a 
békeszerződés daczára, a Spanyolország ellen fellázadt Portugaliát 
segélyben részesítette. Lehetett-c tehát remélni, hogy meg fogják 
öt akadályozni leghőbb ohajtásainak kivitelében, Németalföld meg
hódításában, s hogy Hollandián boszut álljon? 

llollnndia. 
Hollandia kitartó bátor erőfeszítések után elszakadt Spanyol

szágtól, meggazdagodott ennnek romjaiból, elfoglalván indiai gyar
matait 1 kizsákmányolván saját érdekéb~n Belgiuruot, s miután szá-
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razon csak szük körre volt szoritva, tenge•·en nagyobbodott. Ottho
nos lévén az Oceánon, anélkül hogy földjei lennének 1 a világ mag
tára volt j nem tt!rmelve semmit általános kereskedelmi raktárrá lett j 
bányák nélkül az egész világ bankára volt. A tüzelőanyag szüke a 
kéziparra kényszeritette j a kender 1 len és a gyapju kitünőleg föl
dolgoztatott 11 a többi között Hollandia a legjobb papírt készitette j 
a gyártás minden ágát tökéletesitették j s Európa növekedő polgá
rosadása az áruknak uj fogyasztási csatornákat nyitott. A héring és 
bálna-halászat gazdag jövedelmct hajtott; a hollandi hajósok a többi 
nemzetek szállítói voltak 1 különösen az Északi-tengeren. A gyar
matok szerzésében sem volt Hollandia meggondolatlan, hanem min
dig tekintettel saját területére és népességére. 

A hollandok, hogy Spanyolországnak Amerikában is eredwény
nyel árthassanak, a nyugatindiai társulatot alapitották (1602), melly 
igen gazdag zsákmányokat szerzett j Braziliát , mellyet meg
hóditottak s szerzödésileg biztositottak maguknak, feladták ugyan 
(1654), de más helyeken alapitottak gyarmatokat 1 mellyek a cseru
pészetre kedvezök voltak. Ázsiában a holland-indiai társulat ügyeke
zett mindenült biztositani magának az egyedáruságot egyetlen ver
senytúraaival az angolokkal szemben. Batavia volt folyvást mükö
déseiknek középpontja, s ott volt székhelye a gyarmati kormánynak 
is, melly ki terjeszkedett Maiabarra, Ceylonra, Coromandelre, s 
befolyása egész Chináig és Japánig terjedt 1 honnan a hollandok a 
portugatokat teljesen kiszoritották. A J ó reménység fokának meg
szerzése sokkal fontosabb lett volna, ha ahelyett , hogy ott egy
szerü hajóaHomást állítottak, földmüvelö gyarmatot alapitottak volna. 
Haaga ugyszólván az ebrópai politika mühelye volt; mihelyt Euró
pában háboru tört ld, Hotlandia annak hatását a legtávolabb fekvő 
tengerekre vitte, s valamelly módon mindig hasznot huzott belőle, 
ugy hogy egy másouik társu lat is alakult az ázsiai kereskedelem 
emelésére (1621). 

Frigyes Henrik , oraniai herezeg , ki még halála elött látta 
békéért folyamodni az ország régi urait, méltóságait (1647 máj. 14) 
huszonegy éves fiára , II. Vilmosra ruházta, ki alatt a nagybátyjá
nak vitézsége és atyjának eszélyes állhatatossága által előidézett 

westphali béke köttetett. Ezen békeszerződés biztositotta a hollandi 
közrendeknek Flandria, Brabant és a roaasi terület meghódított részét j 
melly azonban nem vétetett föl az Unióba, hanem egy fökormányzó 
alá helyeztetett, ki maga az oraniai hE'rczPg volt. 

A hét tartomány egy szövetségi kormányt képezett 1 rucllynek 
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képviselői állandóan Haagában székeltek s közügyekben egyhango 
határozatokat hoztak ; egy államtanác!'l, egy admiralitási kamara, és 
€gy számviteli kamara vezette a közigazgatást. A törvényhozási ha
talmat azonban tulajdonképen minden tartomány gyakorolta, mert 
a köz-rendek a tartományi rendek beleegyezése nélkül mit sem 
tehettek ; az egész alkotmánynak alapját tehát a kevés polgári csa
ládra azoritott municipalitas képezte. 

Hollandia , valamennyi kozütt a legfontosabb s a legnagyobb 
városok birtokában, olly tulsulylyal birt, hogy stathondere (hely
tartója) valamennyi többi államnak, vagy tanácsfője (granpensiona
rio) az egész Uniónak feje volt, allzerint amint a katonai vagy pol
gári párt uralkodott. A stathouder, a végrehajtóhatalomnak élethosz
sziglani első hivatalnoka, vezényelte a. hadsereget és a tengerhadat, 
s kormányozta a tartományt; üléssei birt a köz-rendek gyülé
sében, indítványokat tehetett 1 de nem volt döntő szavaza ta. A ta· 
nácsfő a pecsétek és levéltárak őre volt, előkészitette a tanácsko
zásra az anyago t s elnökiilt, a nézeteket Idegyeztette , az idegen 
miniszterekkel értekezett, gondoskodott a háboru szükségeiről, ren
delkezett a titkos pénzalapokkal ; s bár csak öt évre választatott, hi
vatalát addig viselte, mig valameily közbejött rendkivüli esemény 
által megbízatása meg nem szünt. :Majdnem lehetlen volt elkerülni 
az összeütközéseket hét illy csaknem souverain testület gyülekeze· 
tében, szemben egy más souverain testiilettel s miután az állam
jogi viszony egymás irányában n Pm volt világosan körülirva: olly 
gépezet volt az, melly nem volt elövigyázat.trtl berendezve, csak a 
köriilményekből fejlődött. 

Hollandia, hogy az államadósság terhén könnyitsen, a hadre
reg leszállitását akarta, de az oraniai herezeg, mint főkapitány, 
ezt ellenezte; s hosszas vita fejlődött a hatáskör és hatalom fölött; 
midőn azonban II. Vilmos hu.~zonnégy éves korában meghalt (1650 
nov. 6.), Stuart Henrika MAria nejét terhes állapotban hagyván 
hátra, a néppárt győzött és a stathouderség eltöröltetett. Ezen párt 
élén a dordrechti De Witt testvérek, Kornél és János állottak, 
mindkettö tengerész, a feudalismusnak ellensége s a szabadság leg
önzetlenebb sz~retete által lelkesítve. 

A köz-rendek az angolokkal vitába keveredtek , kik azon 
különös · jogot prociamálták, hogy a szigetöket környező tenger 
egyedül az ő birtokuk. Hugo Grotius megczáfolta öket :Ma. r e l i
b e r um czimü irarábnn, Seiden ez ellen irt a Ma r e c l a usum
ját. I. Károly (163G) megtiltotta a kii.lföldieknek a halászatot a bri-
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tannia i partokon; Cromwell megnjitotta az illető bilit (l 652), s azt 
követelte, hogy a hollandok az angolok felsőbbségének elismeréseül 
az angol hajók eliitt leareszszék lobogóikat s saját hajóikat engedjék 
átvizsgáltatni. Ebből három háboru keletkezett (1652- 65 -72) me
lyp,kben a hollandi tengeréBzet, különösen 1'romp Kornél és Ruyter 
Mihály tengernagyok kitüntették magukat. 

Rayter, ki fokonként lépett elii , mély és gyakorlati ismere
tével birt a tengereszet minden részenek ; a kikötők, szirtek , ho
mokzátonyok, sekélyek, áramlások ismeretesek voltak előtte mint 
saját házának zugjai. Fáradhatlan tevékenysége örökösen a hajó fö
délzetére bilincselé, hol személyesen ellenőrizte parancsainak tel
jesítését; a hajósok szeritték s jó atyjoknak nevezték öt. Meg lévén 
győződve arról, hogy "hten segélye nélkül nem lehet győzedelmes
kedni" és hogy "mint győztes vagy legyőzött csak Isten akaratának 
eszköze", ezen érzelem mérsékeltté tette a szerencsében s nyugodttá 
a balsorsban. 1667-ben fölhatolt a Themsén s Chatamha érve, az 
ottani kikötöben fölperzselte a hajókat, mi London váro~o~át páni fé
lelembe ejté. 

A nép, melly mindig a szüloté!li nemesség fényének hódol s 
megveti a saját kebelt)ből kiemelkedett férfiakat, nem rokonszen
vezett a W ittekkel s visszakivánta az oraniakat; de azon párt, melly 
e háznak ellensége volt, midőn Cromwellel a westmünsteri béke
kötés felett alkudozott (1654), kikötötte, bogy' sem az orániai 
herezeg , sem pedig öriikiisei nem választhatók a stadthouder
ségre. Cromwellnek titkoiol ezélja volt megakadályozni, hogy az ora
niai herczeg, az angol király veje, ne lehessen az Unio fejévé s hogy 
mint illyen ne veszélyeztethesse az (j usurpatióját. Néhány állam el
vetette ezen kizárást, mioöl igen heves szóbeli s irásban folytatott 
vita keletkezett, mellyet most a philosophiai factiók é puli y elkesere
dette tettek, mint egykoron a theologusoké. 

llollandi ttártok. 
A genfi reformatu-sok elfogadták a scholasticától megtisztított 

peripateticus tanokat, és Beza Tivadar magát Aristoteles tanitvá
nyának vallotta: Ramus ellenben részben félretette Aristotelest s 
helyette saját logicáját alkalmazta, mellyet ismét Scaliger József 
ellenzése kizárt HollandiábóL Azonközben Carteeius bölcselme, ki 
1629-ben m. nhelyct talált Hollandiában, nagy tekintélyre vergődött; 
de Voetius Gisbert megtámadta, kihez az orthodoxok csatlakoztak, 
azon nézetböJ indulván ki , hogy Cartesius rendszeres ketségének 
istentagadásra kell vezetnie; mig ellenben Cock János (Coccejus) 
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Brémából, védelmezte Cartesiust, azt állitván, hogy a biblia ma
gyarázatánál az észnek és philo:~ophiának a főszerepet kell vinnie, s 
minthogy a természetes értelem nem elégséges, sziikségrs behatolni 
a titkos ba és rejtelmes b(', 

A voetianusok az oraniai ház pnrtfogásának örvendtek j a coe
cejanusokat a Wittek támogattálc , mivel a tény souverainitásának 
védői voltak: azonban a dordrechti zsinat (l6f16) azt határozta, hogy 
a philosophiAnak a theologiától eikülönit ve kell maradnia j a biblia, 
az u•óbbinak alapja, nem engedi meg a bölcseleti elvből levont ma
gyarázatokat. Ezzel kizáraiott az iskolákból Cartesius tana j mind
azáltal a coccejanu'lok és a hollandi rendt>k védszárnyai alatt mindin
kább terjedt, és a voetianusok a tanszékekről és a hivatalol{ból ki
szorittattak, ugy hogy theologia, philosophia és politika összekeve
redtek. Midön a lelkészek által nyilvánosan elmondandó imák min
táját kellett megállapítani, a pfu·tok összezörrenlek, nem tudván, kié 
a souverainitás, azaz kiért kelljen imádkozni j a coccejanusok meg
ragadták az alkalmat, hogy a hollandi rendek által kinyilatkoztas
sák (16G3). miszerint a souverainitás a tartományi rcndek gyíileke
zctébcn székel, me Ily Isten után az egyetlen legfelsöbb hatóság j a 
többi rendek tagadták, hogy Hollandiát illetné meg a jog a l{özimát 
meghatározni, miudazáltal kc!nytelenek voltak végre engedni. Mint
hogy néhány képviselö ez alkalommal igen szabadon nyilatkozott, 
üldöztetéstől ta1·tva, indítványukra egy indemnitási törvény hozatott, 
mellynek erej~nél fogva, h n valaidnek a kormány érdekében tett 
javaslatokért személyében, vagyonában vagy becsületében szanved
me kellene, az az állam költségein k:\rpótolandó. 

A Wittt'k. 
A hollandi politika eklizben nagy szt•rcpet játszott Witt János 

vezetése alatt., kiről, mint a pártoskodások idejeben rendesen tör
ténni szokott, különbözöképen i tél tek, s főleg mivel maga is mint 
pártvezér ennek minden hibáival s erényeivel birt. Tudós férfiu volt, 
becsületes hivatalnok, jeles pénzügyér, egyenes és nemes jellem, 
hüséges, hallgntag, félelem nélkül, s1.erény és mégis tekintélyes, 
ismerte az embereket, kik fiilött nagy értelem, őszinteség, állandó 
mérséklet tulsulyával birt, ugy hogy ezen mozgalmas időkben nem 
lehetett egyetlen kétes értelm ü cselekvényt szemére vetni; nem tán
torithatták cl XIV. Lajos megvC'sztegctési mesterkedései, ki nem 
egy erény fölött diadalmaskodott s ki ezért neki engesztelhetlen el
lenségévé lett. A jogban és mértanban nagy jártassággal birt, s az 
algebrát a kereskedésben alkalmazta; senki sem ismerte ugy mint ő 



80 

a különbözö államok érdekeit, senki sem birt olly mély és éles be
látással j s ez okozta, hogy daczára az oligarchia által eléje gördített 
akadályoknak a korlátlan miniszter gyors elhatározásával tudott el
járni j szabad őszinteséggel tanácskozott, meghallgatta a javaslato
kat, s mindaddig kérdezéisködött, mig valameily dolgot teljesim 
át nem értett. Szerette a köztársaságat mint a régiek , s nemzeti 
hadsereget o hajtott j azt hitte, hogy mint Cincinnatus, kit az eke mel
löl szólitottak elő, a kereskedői irodából a hadsereg élére állhat, s 
azon hiusággal birt, hogy katonai öltönyt viselt. S ez volt a legna
gyobb szemrehányás, melylyel öt ellenségei illethették ; mi hozzá
tehetjUk, hogy a tengerészetet tulságos kedvezményekben részesí
tette, s a várakat egészen elhanyagolta, midl.ín a szomszéd hatalmas
ságok iránt bizalommal nem lehetett. 

A párizsi szerződést kötiittc (16fi2 apr. 27) Francziaországgal, 
melly ez utóbbinak annyira kedvez() volt, mig a hollandok törekvése 
egyedül oda irányult, hogy az egyes államok birtokait kölcsönösen 
biztosítsák. XIV. Lajos király azonban sokkal nagyobb kényur volt, 
hogysem megbocsáthatott volna ezen republikanusoknak 1 kik vele 
daczoltak 1 terveit kijátszani vagy roszalni merték. Az aacheni bé
keszerződést megelőző alkudozások alkalmával egy franczia e szava
kat intézte egy amsterdam i tanácsoshoz: .,Hogyan l ti nem biztok 
a király szavában?" s a hollandi igy felelt: "Én nem tudom 1 mit 
akar a király, hanem azt veszem tekintetbe, mit tehet." Colbert 
még inkább ápolta a király ellenszrnvét ezen iparos köztársaság el
len, mellynek emelkedését hasztalan ügyekezett ellensulyozni j Lou· 
vois röpiratokat iratott a király és politik~ja ellen, s azt hazudta neki, 
hogy azok Hollandiából jőnek, hol a hirlapok mindenesetre más 
szellemben voltak szerkesztve mint Francziaországban: azt beszélték, 
hogy egy. érmen a belgiumi oroszlán jelképe látható, körmei között 
egy ágyut tartva s alatta ezen fiilirat: Si c fi n es n os t r o~ t u e
am u r e t u n d as j egy másik ét·om pedig Hollandiát Jozsue alak
jában tüntette föl , amint a napot megállítja 1). 

Ám bár ezen állítólagos sértésekért a köz-rendek elégtételt szol
gáltattak, Lajos boszut akart állani ezen kereskedökön, kik merész
kedtek egy királylyal mérközni; négy éven át épolly kitartással és 

') Késöbb XIV. Lajos egy érmet veretett egy fenyegetil Neptunnal s Vir· 
gilbill e jelszóval : Qlws ego! A hollandok azonban, mint tudós kereskedők, ennek 
ellenében egy más érmet készittettek, mellynelt feliratát hasonlóképen Virgilbi:ll vet· 
ték : Maturate fugam, 1·egique haec dicile veat1·o, Non illi imperi·um pelagi. 
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ügyességgel folyvást eszközöket keresett kiirtásukra. Mindenekelött 
oda irányult törekvése, hogy a hármas szövetséget fölbontsa; s ez 
könnyü dolog volt 1 mivel II. Stuart Károlynak soha sem volt ko
moly szándéka azt fentartani, Svédország is csak pénzspeculatiót 
akart azzal Spanyolország rovására. Henriettet, orleansi herczegnöt, 
II. Károly nővérét, hozzá kUldték 1) j neki kellett igénybe venni 
fivére szerctetét 1 de más csábitási eszközöket is alkalmazott j név
szerint egy igen szép fiatal leánykát vitt magával, ki rövid idil mulva 
portamouthi herczegnőnek kiáltatott ki. Károly megigérte, hogy 
katonákat s hajókat állit, slít még hogy katholikussá is lesz, s mind
ezt csak azért, hogy pénzt kapjon , melylyel a parlament igen fös
vénykedett 2), és azon reményben, hogy a németalföldi köztársaság 
elnyomása diadalra juttatja a despotismust az angol alkotmány felett. 
Svédország csatlakozott a szerzödéshez, szintugy a rajnai fejedel
mek is; a diplomalia még soha sem volt illy tevékeny j mig 
azon államok , mellyeknél XIV. Lajos vagy semlegességet, vagy 
szövetséget, vagy házasságokat keresett, nem adhattak visszautasító 
választ, mivel gyöngébbek voltak. 

Mivellothringeni Károly a hollandokkal alkudozásokba bocsát
kozott, a király ezt ürügyül használta arra, hogy elfoglalja terüle
tét, mi a Németalföld és a "F'ranche Comté közötti viszonynak meg
szakit~sát vonta maga után; Hollandia. peJig teljesen elszigeteltetett. 
Ez utóbbinak haditengerészete Ruyter buzgalma folytán kitünő s 
virágzó állapotban volt, de szárazföldi serege és a várak el voltak 
hanyagolva, az ország pártokra szakadva. A hollandok Spanyol
ország királyával és a brandenburgi valasztófejedelemmel véd- és 
daczszövetséget kötöttek. II. Károly, Anglia királya, ki a parla
menttől pénzt kapott, hogy a hármas szövetség folytán fegyverkez
zék , ugy intézte a dolgot , hogy a hollandok egy angol hajót bán
talmaztak. A nemzet becsületére ez kihivás volt ; Anglia a hollan
doknak háLorut üzent (1672), rnig ugyanazon idöben a francziák 
Németalföldre bevonultak. A franczia hadsereg 110,000 föböl állott, 
csupa válogatott csapatok, mellyeket Louvois a legkisebb részletig 
mindennel ellátott j V au ban gondoskodott félelmetes tüzérségről ; a 
tábornokok kitünöek voltak. 

1) Személyesen ment Doverbe, s onnan történt visszatérte ntá.n birtelen 
meghalt (1670 jnn. 29), mint a nép beszélte, máreg á.ltal, az orvosok szerint pe· 
dig kolerá.ban. · Bo:;suet egy halotti beszéilllen örökitotta meg emlékét. 

2) Liogard közzétette az eredeti szerzödé!t. 

XR 6 
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XIV. Lajos átkelt a Rajnán s a védtelen batárokon (junius 6.). 
Tapasztalatlan tisztek, hirtelen összeszedett lovasság, minden l<a
tonai szellemet nélkülözö s roszul felszereJt csapatok állván vele 
szemben, gyorsan egész Amsterdam ig hatolt. Witt, miután minden 
eszközt megkisérlett a veszély elhárítására, hasztalanul kérte honfi
társait, hogy vitézül s bátran sz embeszálljanak a veszély lyd, s sem
misítsék meg a Rajnánál összehalmozott készleteket: illy elhatáro
zás nem volt várható olly zilált gyülekezettől 1 m ell y ben sem az ora
niai párt nem szünt még meg létezni , sem a köztársasági párt nem 
lett még uralkodóvá. Váratlanút megtámadvas elszigetelve, a hol
landok készeknek nyilatkoztak. Lajossal alkudozásokba bocsátkozni 
a legszerényebb föltételek alatt; de miut:in a király, ki öket meg
alázni akarta , azt követelte, hogy a katholikus egyház kebelébe 
visszatérjenek , az alkudozások megszakittattak; beringes és pénzes 
hordóikkal inkább ki akartak költözni Batáviába1 s ötvenezer család 
számára elegendő hajójok lett volna ; mindazáltal a kétségbeesés 
bátorságával készültek az ellenállásra. 

Az ármányok és a szerencsétlenségek felizgatták a kedélyeket 
annyira 1 hogy minden szerencsétlenség okát W itt Jánosnak tulaj
donitották. Ő előre látta 1 hogy az oraniak ujra kezökbe veszik az 
uralmat 1 ügyekezett ennélfogva szükebb határok közé szoritani a 
hatalmat az örök edictummal (!667) és a Barmoniá-val 
(1670) 1 melly törvények folytán a stathouder és a fővezér méltó
sága egy személyheu egyesítve nem lehetett. A jelen szerencsétlen
ségek közepett azonban a közhangulat az orániai herezeget ki
vánta 1 ki fővezérnek és tengernagynak megválasztatott (febr. 25). 
Beteges ifju volt 1 a fegyverforgatásban tapasztalatliln ; ki e mellett 
igen kevés katonával rendelkezett; de heves nagyravágyás és hajt
batlan bátorság voltak főbb jellemvonásai, mellyek öt képessé tették, 
hogy Nagy-Lajossal megmérközzék. 

A Wittek végP.. 
De Witt Jánost, ki tizenkilencz éven át olly önzetlen sze

retetet tanusitott a szilbadság iránt, azzal vádolták, hogy bünré
szese a franczia invasiónak; ezen szigoru becsületességü embe1·t 1 ki 
évenkint mindössze háromezer livre év_díjt buzott, ki visszautasitotta 
honfitá1·sainak elismerését és XIV. Lajos kisértéseit, ki csak egy szal
gát és egy szolgálót tartott, gyalog járt, midön a király mindcn ud
varnoka fényes foga to kk al pom p ázott, e férfiut azzal vádol ták, hogy 
a közkincset elsikkasztotta; a szószékekrö! izgatták ellene a néptö
meget, melly mig előbb őt ugy tekinté mint boldogságának alkotóját, 
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most átkozta éit mint a szerencsétlenségek okozóját. Megkisérték ö 
és fivérét Kornélt, ld putten i r u a I' t vagyis tartományfőnök volt, 
meg-gyilkolni, s mid(ln tervök lll\'ghiusult, azt hozták iirügyül, hogy 
az oraniai herezeget akarták mcggyilkoltatní. Kornél, ki annyi 
vér~s ütközetben :cndithetlen férfiu gyanánt viselte magát, nem 
csekélyebb bátorsággal tiirte negyedfél órán át a legborzasztóbb kin
vallatást. A tanácsfőt ravaszsággal reá birták, hogy látogassa meg 
fi.vét·f;t a börtiinhen, honnét a két fivért a nép véres boszuállása ra· 
gadta ki, melly vad;;ágáLan annyira ment, hogy a szerenesétlen 
áldozatokat ()arabokra szal<gatva testük részeit pénzért árulta 1). A 

1) - Ké1. tiszt és 111\gy polgár f~ilme11vé11 a Wit.tek szobájába, a t11nácsf3 
annyi erélylyel .;, izeretdtel >ulta elö fivérének ártatlanságát. H az igazságtalamá
got, mellyet a nép elkövetett, mitlőn ellenölt fölkelt, hogy mPgigérték Mzabadságba 
helyeztetí•sét. ldeszközölni. Más polgárok is jöLtek, ' megnér.ték, hogy a két fivér 
a s>.o'•ában van-c. Az iigyéHz uéh!my tisztviseliível s öt vagy hat polgárral belé
pett a szouáha; a~ iigy(•sz azt morulá a rnart11ak, miszeriut sziikséges, hogy ezek 
a polgárok melletle mnra•lja11ak, fel~),.,rdiíl< a nép cliítt 11z ö jelenlétéről. Witt ur 
azt hivén, !rogy ell cgye<liil 11 ruart.m vonall<o~il<, njuól megkisérté kimenni a 
szoi,{.IJ.~I. d<> a polgár·ol< vis,z·,tm·tottál<. Az ügy ész visszavonult, kérvén a két 
fi vert, hogy lenne türelmük, mig·. a 11aj ke~endesül, s ott b agy ta öltet a polgárok
kal, kik meg-hivták a kt\t fiv(.rt, hog-y velök ehérlcljmck. }'ölkelv~n az asztaltól, 

a kiuzatAs folytán rendlcivül elgyengUit ruart lrálók(iutö~ben 11z ágyra heveredett, 
s fivére m"'lléje ülvén, ke>.ébe vette a bihliht s uéhá11y fejezetet fölolvasott. 

Öt órával 11 Tilly lovasság· elvo11ni!L~a után, u polgár-kntonaság égszin 
lohogós százada, mclly a Pieyn-térríH V>oJ.', elindulása előtt uort, sert, pálinkát ka

pott frisoWiiil, mire sziikaége nem \'olt, lro;,·y fokozza dühcit, négy órnl<or délután 
az urlvar felé nyomult; oHnali l<et.töziit.t onlitozással a börWn ajl;rja folé mozogtak, 
Van Ennchen által fi>lizgatva, ldt n folkeliíl< vezdiljiil•iil tekintettek, s kényszeri
ték az ajt<'mlll iirt. álló sz!tz:trlot az el I'Oilnlásra, azt mondváu, hogy nincs más 
szándékuk mint a l<ét testvért az orániai h<>n·zeghez vezE-tni, lrogy itéljen felettök
A fölkelöle nem s11iintek meg lörliizui a hiirtön ajtaját ; s nem törhetvén föl annak 
zárját s vasreleszeit puskaiitAMekkel, Veroef amnymlíves, a legdühösebb vezetök 
egyi i< e, egy kovácstól egy nagy kalapácsot hozott s ezzel verte az 11jtót. A l:iza
i!.',k, kik dübösel< voltak, hogy az ajtót be nem t.iirheuék, borzasztó káromlások 
között meg)!yilkolással fenyegették minda>~olutt, kik a hörtönben vannak, ha azt 
föl nem nyitják nekilL A börtönör megrémülve v:~gy talán inkább megnyerve, 
fölnyitotta az aj t.'> t, s a f<ilkelök csal< hamar r.soportoMan fölmente)< a lépcsön s be

nyomul:ak a szoháb:~, hol a l<ét fivér volt. 
A ruartot háló-köntösben a~ ágyon találták, s fivérét rncllette ülve bársony 

köpeuyl>en, ki .. a szentirást olvasta. A tanácsfö ügyekezett emberi érzahneket éb
reszteni ezen dühönczökben; de nem hogy rnér~ékeltetni engedték volna magukat, 
söt ink4bb kényszeritették a rnartot és öt, hogy a szobából kimenjenek, azt mond
ván, hogy oda fogják öket vinni, hol a biinösök felett itéletet hoznak. A két test

vér gyöngéden elhncsnzott egyroást.ól a lépcslio; Í•s a rnart, ki nagyon gyenge 

6* 
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közrendek állalános atnne~;tiát hirdettek, s a stathoudernek teljhatal
mat adtak, ki ennek erejénél fogva elfojtotta a szabadságot. 

volt, fivérére tAmaszltodva meut le u lépc"i)köu, ki a közelhlló nagy ves:.::élyLen 
rendkivüli nyngnlmat tanusítván, s:~eliden inté 'L polg·árokat, hogy ue feledjék ltö
t.elességöket. "Barhtim, mondá nekik a lépesün lefelé haladva, mi lesz mindebböl'? 
mi ártatlanolt vagyunk, nem vHgyuuk árnlók. Vezes~etek bennüniter, hová akar
tok és indits&tok elleniink pert." Durva bántalmazásokiuti v!d:tszolttLk nel! i, or<lí

tozvn : "EH!re, előre; mindjflrt meg fogod látni, mi lörténilt." 
Egy kovhcs már meg akarta öt ölui Agyán, s m~g is ölte volna, ha az el

lene intézett csapAst az llgyfa föl nem fogja. Leszállváit ágyfu·ó) egy zavargó hát
ba litötte öt egy asztallal s az ajtóig hurczolta, hol fölemelt~k s hajánál fogva 
hazták a böt·tönnel ,,zomszédoö folyos6ig, melly 11 ve~ztöhelylwz vPzet. A tanácsfö, 
kinek kalapja a lépcsőre esett, födetlen fővel lépett Iti a börtönböl, szemeivel Ite
resve mé.r meggyilltolt fivérét. E hözben egy V11n Soenen neve11etii jegyző arczon 
vágta öt, melly ütés uem akadályozta, hogy a ké.tonflk ~orai mög·é vonuljon, hol 
fivérét találni rem.Slte; de a polgárok, midöu ezt észrevelték, elzárták utját. Ekkur 
Veranghuen Péte1· ré.Hítt, de fegyvere nem siilvén el \Vitt Júnosnak ugy a fe
jére ütött, hogy azonnal összerogyott. ~lindazáltal volt még annyi ereje, hogy tér
deire emelkedett és kiáltá: Pivérem, mire bizonyos Vnn Valen öt nyalton rag11dtR, 

a földre teritet te, egyi It lábával a mellére hágott ~ pisztolylyal föbelötte, lti{dt · 

ván: Ime a gonosz, ki lumiját elárnlta. 
Meghalván a két fivér, a polg:írok hulláikhoz tódultak s lődöztek rájok; 

azután ruháiktól megfosztottált, mellycket ezer és ezer d•Lrnbrll. sznggatva a közel 
falvaknak osztog11ttak. Csak a tanf<csfö ltöpenye m1m\dt egésziJen, egy postaszalga 
m11gáva! vitte s Vyverhergben úrul.Jn bocsátotta e szavaldtnl : Ime « nagy Jáno., 
rongyai. 

A legnagyobb méltatlanHágokat követttik el a két fivér hulláján s azután 
a sárban mezteleuül a bitófáig von~zolvAn fölukasztott.lLk, kö:elek hiányában 

puskakanóczoknt h~tszné.lva. Az, Iti a hóhér teendőit végezle, Símousson La~gi lel
késztől kérdezte: Lelkész ur, ele_g magasra vannak füyyeszlve? Nem, mondá a lel· 
kéoz, nem; akaazcl azt a gazernbe1·t feljebb. 'Vitt Jánost értette. 

A düh mÁg itt sem érte hatát·át. A hnácsfönök !tét ujját, mellyel az örök 
edictumra esküdött s mellyel azt aláirtK, levágták ; azut/m levágták miodkettönek 
orrát, füleit, láb- és kézujjaikat s te~ tök más részeit, m ellyeket t O egf.sz 30 ,o!
dojával árultak. Veroef aranymivea fölhasitA testeiket s ltimetszé sziveiltet, mellye

ket egy iddg megtartott s pénzért mutogatott. Ezen öriiltek egyike a ru"rtnak 
~zeméremtestét kivágta; egyik pedig kivágta szemét s lenyel te; egy harmadik 
Jánosnak czomhjából egy darabot kivágott s azt momlta: MPgsütöm s megeszem 

Tichelaar ba1·dtommal, ham·ind}d1·t meg is dögZeném bele .... Basnage Annales des 
Provincea Unies. 

Barneveldtoek két fia megesküdött, hogy boszut állanak a helytartón. Föl
fedeztetvén, egyikök meg~zökött, " mllsikat megfogták s halálra ítélték. Anyja 
Móriczhoz ment, hogy ke;?yelmet két-jen ~z:tmára, s ez c~od:i.lltozását fejezte ki a 
felett, hogy fiaiért :megalázza magát, holott férjeért ezt nem akartil tenni: n Nem 
kértem kegyelmet férjem szamára, mondá a uö büszltén, mert ártatlan volt ; ti.t~m
nak kegyelmet koldulok, mert bünös." 



85 

XIV. Lajos kezr. müködött mindezekben, de ezzel csak maga 
alatt vágta a fá.t. Egyik tiirvénytelen leányát nöül ajánlotta az ora
niai herczegnek, de ez azt felelte neki, hogy az ö családjából szár
mazó herczegek a legnagyobb fejedelmek törvényes leányaival szok
tak ház:tsságra lépni. Litjos ezen sértést nem feledte el soha, s Vil
mos ezáltal halálos ellenségévé lett. A vVittek bukása után Vilmost 
statbondern ek kikiáltották, s ö minden nagy1·avágyását, minden vi
tézségét és kitartását, család jának ezen örökségét, a mérlegbe ve
tette, hogy végf't. vessen hazája szemedésein ek. Ruyter, a Wittek 
dic~ií barátja, hetvenkét hndihajóból álló h::tjóhadával 1 ezek között 
60 fregatte és gyujtó hajó, a tengeren gyözedelmc3kedett (1673); de 
a szárazon a véderők gy'ilngék voltak ; és habár az oraniai herezeg 
a háborut győzelmekkel felérő visszavonulásokkal folytatta, a fran
eziák borzasztó kegyetlenségekkel árasztották el az országot. 

"Swammerdam és Bodegrave falvak, hatszáz ház, hamuvá let
tek, s véletleniil egyetlen h:iz lett megmentve a katonák dühétől és 
a tüztől. Kötelességnek tekintették, mellyet a vallás parancsol, le
rombolni az eretnekek templomait, nem kimélve egyetlen egyet sem. 
A középületek, az igazságszolgáltatás és a rendiírság !akai hasonló 
sorsban réozesültek. A katonák, kik ezen vad tetteket végbevitték, 
kanóczokkal és gyulékony anyagokkal fe.gyverezték fel magukat; 
az atyát és anyát gyermekcikkel bezárták a házba, hogy egy egész 
családot egyszerre végezzenek ki ; s midőn a hamut s a házak rom
jait elte.karitották, alattok nagy mennyiségü eléktelenített hullát ta
láltak, s megégett gyermekeket azok karjaik ban, kiktől az életet 
nyerték. Egy elaggott világtalan anya négy fia szemeláttára végez
tetett ki a velök együtt a lángokban találta si1ját, mellyek meg
emésztették. A kegyetlenségnek nem volt hossza vége s azt min
denfélel{épen ruegkisérlették. Egy anya, kinek hasonlóképen négy 
fia volt, saját t>zemei előtt látta lcgyilkoltatni gyermekcit s azután 
ö is áldozatul e~ett. Az oraniai herezeg, két nappal késöbb érkezett 
ezen helyekre , szárnos gyermeket talált levágott karokkal és lábak
kal, és más megcsonkitott hullákat 1 mellycket egy ideig eltemetet
len ül hagyott, hogy az arramen ök lássák , mit várhatnak a fran
cziáktól. A katonák az:;r,al mulatták magukat, hogy az ártatlan gyer
mekeket lábaiknál fogva megragadták s a magasba röpitve lándzsáik 
és kardjaik hegyével fölfogták ; szerencsések voltak 1 kik azonnal 
meghaltak, míután az élőket a lángokba vetették vagy ujabb s más 
kínzást gondoltak ki számukra. A lányokat anyjaik, a nőket férjeik 
szemei előtt megfertőztették; B azon katonák, kik nem találtak elég 



nöt, hogy kielégítsék baromiságnkat, aljas szenvcdélyiiket ugyan
azon személyen olták hw;zan s többen is, azután megkimélték öt 
attól, hogy tulélje a szégyen fájdalmát, s a vizbe vagy tüzLe dobták, 
A kegyetlenséggel párosult kapzsiság a tiszteket épugy magával ra
gadta mint a közkatonát; az embereket fclalwsztottúk házaik ké
ményeibe s tüzet gyujtottak alájok 1 hogy a füst és a láng fojtó s 
égető kinjai kényszeritsék elrejtett kincseik bevallására, kiknek 
gyakran semmijök sem volt, s illy móclon lettek áldozataivá az ocs
mány és barbár képzelődésnek. 

"A közönséges kinzások és kegyetlenségek nern elégítvén ki a 
katonák dühét, ujakat találtak ki, A megt\;rtöztetett lányokat és 
nőket megfoszták ruháiktól s mczteleniil elíizték a mezííkre, hol 
megfagytak. Egy schweizi tiszt két jú házból való leányt talált ezen 
szomoru állapotban , reájok adá köpeuyét s ellátta öket némi fehér
ruhával, azután állomására menve egy franczia tiszt gondjaira bizta, 
ki oltalom helyett visszaélt velök s azntáu a közkatonáknak engedte 
át, kik a legvégső bántalmazások után kivúgták emWiket 1 s meg
sütötték pusk:wesszöiken , azután a meztelen Imllákat a Bodegra
veböl Wocrdenbe vezetö t öli és en hagyták Másoknak levágván ern
lőiket a sebet borssal, sóval s olly kor liiporral Leltintették, a)lután 
meggyujtották, hogy haláluk annál kinosabb leg-yen. Ezen gono
szak egyike 1 ki Eudegraveban azon kegyetJeméget követie el, hogy 
egy nőnek, ki gyermekágyban feküdt, crnliíit levágta s borssal behin 
tette, a nymwegi kúrházban iirült;égi rohamban halt meg, mellyet lel
kiismereti furdalatai idéztd{ elö, szemei előtt látvá11 szüntelen ama 
szerencsétlen teremtméuyt, kinek fájdalmas jajait hitte hallhatni. 
Másokat hajaiknál vagy hónukaljánál fogva felakasztottak a fákra, 
hogy szégyenletes meztclenségök ben a zord idő mindcn bántalmának 
kitéve legyenek. Egy hajó:;t kezénél fogva hajújáuak árboczúhoz 
szegeztek, s nejét szemei elött megfertiíztettek, s mivcl pillanatra 
elfordítá szem ét, hogy ne legyen tanuja ezen alj as látványnak, ha
lállal lakolt. Más fé1jck hasonló sorsban része~ültck s botozás és 
kardlapozás közt kényszerittettek tanui lenni illy bántalmaknak. Még 
a hullákat sem 1 isztelték; két hullát temetéd alkalmával, megfosz
tottak a lepedőtől s az egyiket a tüzbe dobták, a másik pedig a 
vizben lelte sírját" •). 

A franczirík megerösitctt állásokban vitézül harczoltak, de a 
nyilt csatatéren nem voltak képesek sokáig kiállani a tüzet; XIV. 

') Basnago, Annales des r,.ov. Uuies. 
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Lajos ez okból jobLan szerette az ostromharczot, azért is ruivel ennél 
elég a kitartás és a rendszer, mig a csatákban lángész és szerencse 
szükséges s a vezérnek életét kell veszélyeztetni, a király pedig nem 
akarta személyével az országot a csaták ezerencséjének koczkájár<1. 
tenni 1). De Condé és Turenne sü1·gették az összes hollandi várak 
lerombolását, mivel hóditásokat nem helyörségek kel, hanem csak 
hadseregekkel s gyors menetekkel lehet tenni s mindössze egy vagy 
két várat akartak megtartani, mellyck visszavonulás esetén tárupon
tul szolgáljanak. Turenne azt mondta, ha Spanyolország királya 
összes katonáit s a pénzt, mellybe a várak és ostromok kerültek, 
nyilt csatákra alkalmazta volna, olly hatalomra vergődik, mellynek 
párja nem lett volna. Louvois, ki miniszte1·iumának befolyására fél
tékeny volt, nem hallgatott rájok, s ez Hollandiát megmentette. Az 
ország a védgátak átvágása által vizzel elárasztatott. XIV. Lajos 
gátolva lévén a könnyü győzelemben, odahagyta Németalföldet s 
visszatért, hogy diadalt üljön s tapsokat arasson, mielött azokat meg
érdemelte. 

A féltékenynye lett hatalmasságok végre készületeket tettek az 
ellenállásra, s az oraniai herczeg, ki Francziaország ellen kiolthatlan 
gyülölettel viseltetett, egy nagy coalitio szervezésével foglalkozott 
Károly, Anglia királya, ki saját országának érdeke és akarata ellen 
cselekedett, kénytelen volt békét kötni (IG 74 jan. 19). Spanyolor
szág és a császáriak, fölismervén érdekeiket, Hollandia részére álltak 
s Montecuccoli Rajmund képesnek találtatott arra, hogy a franczia 
tábornokokkal megmérközzék. A francziák kénytelenek voltak Hol
landiából kivonulni, hogy a eoalitióval, mellyhez Dánia és több német 
fejedelem csatlakozott 1 szembeszállhassa nak. XIV. Lajos királynak 
azonban azon nagy előnye volt, hogy hadseregét egy akarat vezette, 
hogy jól védett határai voltak s mindenfelé ügynökökkel és kémek
kel rendelkezett. Csapatai betörvén Franebe Comtéba Besangont 
elfoglalták, melly tartomány azóta folyvást Francziaországé maradt. 

Ezen hadjáratokban az uj hadtudomány hires csatákat és fé
nyes fegyvertényeket mutatott föl, an é lk ül hogy a jövőre nézve va
lami hasznosat teremtett volna. Washington kilencz évi háboru alatt 

') "Je veux avoir cc mérite de plus lL la guerre, et faire voir que je sais 
embarass'cr mes enncmis par ma seule présence." Oeu.vres, IV. 84 . 

• si cruelquo roi doit avoir ces considérations, c'est assurément celui qui 
voi t consister á. sa seu l o personne tou t le bonhenr ou la perte de e on Éta t." 
ll. 4:!6. 
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nem nyert egyetlen hires csatát sem, s a j öv ö nemzedékeket felsza
badította. A sziv elszorul, ha e tudós és embertelen háboruk indo
kaira gondolunk. 'Lajos király a velenczeieknek a candiai háboruban 
segitséget nyujtott, hogy két védencze számára megnyerje a bibor
naki kalapot, s hogy megrémitse a protestaosokat j s ámbár Candia 
átadása a Portával titokban már előre meg volt állapítva, mégis foly
tatták a háborut, mdlyben a francziákat a kard és a pestis pusztí
totta, csupán csak azért, mert a politika ugy kivánta, hogy az ostrom 
halasztassék. Ami a Hollandia elleni háburut illeti, ennek indokaul 
ezen államok su r p r é n a n t es h a u t e u r s-j ét hozták föl; s nem
sokára látni fugjull:, miszerint Louvois más háborukat idéz elő, ne
hogy egy ablakot má:i helyre kelljen alkalmazni, mivel a király azt 
az arányon kivül állónak találta. 

Turenne marsall, ezen hadjárat höse, 64 éves korában Salzbach 
ostrománál egy ágyugolyó által talál va elesett ( 167 5 j ul. 27), s mint 
du Guesclin a királyi sirholtban tétetett örök nyugalomra. Katonái
nak atyja s a népeknek ostora, hideg s legkevésbbé sem lovagias jel
lem volt; az emberiség kötelmeit feláldozta a háboru törvényeinek 
s a hadvezér kötelmeinek; miről a pfalziak legtöbbet beszélhettek, 
kiket borzasztó módon kipusztított. A háboru közte és Montecuccoli 
között a szó szoros értelmében nem volt egyéb mint mügyakodat, a 
ravaszság, türelem, a tevékenység versenye, mellyben az egyik nem 
számíthatott a másik hibáira, hanem egyedül arra, mit annak helyén 
cselekedett volna. Montecuccoli folytatta győzelmeit, mignem azokat 
Condé herezeg meggátolta. Ez utóbbi erre letette a fövezérséget, 
hogy élctét visszavonultságban fejezze be; Montecuccoli is kilépett a 
szolgálatból, mert, rnint ö rnondá, az, ki Kiiprili Ahmed, Con dé és 
'l'urenne ellen harczolt, nem mérközhetik másokkal, hogy babérjait 
koczkára tegye 1 ). 

A háborut akkor marsokkal és ostromokkal lassan folytatták; 
az eldöntő események a tengeren történtek. Midön Measina Spanyol
ország ellen fellázadt, Ruyter hajóhadával a Közép-tengerre indult, 
hogy a kötött szövetség alapján a várost engedelmességre kénysze
rítse; azonban Duquesne franczia tengernagy Liparinál megtámadta 
(1676 apr. 26) s megmérközött vele, mert annyira emelkedett a fran
czia tengerészet a reá f01·di tott gondoskodás folytán j s midőn Ruyter 

1
) B:l.rmit mondjon Ugo Foscolo, Montecuccoli azt juvusolta, hogy az el

lenséget ugy kell megkárositani, hogy táborát msályoa bl!le9sésekkel kell mesron!ani. 
I. Rész. 3. fej. 
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elesett, a francziák elüzték a hollandokat a Közép-tengerről: ez volt 
az első vereség, mellyet a hollandok a tengeren szenvedtek. A fran
cziák, kik ekkor Siciliát meghódíthatták volna, megutáltatták ma
gukat megszakott szeszélyes föllépésök és nem becsületes, ármány
kodó eljárásuk által j hozzájárult még az is, hogy Louvois Coibert 
iránti féltékenységből, az eredmény elérésére szükséges eszközöket 
elő nem készitette; minek folytán csakhamar kénytelenek voltak a 
Közép-tengerről el vonulni. 

A badviselö felek egyike sem gondolt a nemzet érdekeivel, va
lamennyinek az önfentartás nehézségeivel kellett küzdenie j a csá
szár Magyarország elnyomására czélzó törek véseivel s intézkedésci
vel n nemzetet a forradalom szélére tcrelte; Spanyolország napról 
napra jobban sülyedett; a birodalom viszonyai mindinkább ziláltakká 
lőnek, hiányzott az egyetértés az elhatározásban s az erély a kivitel
ben; Hollandia tönkre tette lcereskedelmét az anyagi segélyekkel, 
mellyekben szövetségeseit részesitenie kellett; a teljeden kimerült 
Francziaország végre háboruk által ahrt pénzügyein segíteni. Ká
roly angol király Francziaországtól pénzbeli segélyt kapott; azon
ban, miután Vilmos oraniai herezeg York Máriával házasságra lépett, 
meghült az ő barátsága is, mig a hollandokat ezen összeköttetés sza
badságuk iránt aggódóvá tette. 

A nymwegl bckekölés. 
A föntebbieknél fogva tehát különféle alkudozások kezdettek, 

mellyekben XIV. Lajos király különválasztani ügyekezett azokat, 
kiket Vilmos az európai szabadság érdekében szövetkezésre birt; és 
valóban, ennek daczára, sikerült Lajos királynak Anglia közbenjá
rásával a nymwegi békekötést létrehozni (l G 7 R-7!)). Daczára a 
nehézségeknek, mellyeket a hollandi áruknak Francziaországból 
való kizárása szült, mégis sikerült megegyezni a hollandi rendek
kel, miután Mastricht s a többi meghódított teriiletek visszaadattak. 
Miután egyszer Hollandia a nagy szövetségből ki volt szakítva, 
Francziaország föltételeket szabhatott a többi hatalmasságoknak; 
Spanyolországgal visszaadatta Franebe Comtéet és tübb németalföldi 
erősséget, ellenben viszont átengedett többeket azok közől, mellye
ket az aacheni békeszerződés folytán vagy ezen l1áboru folyama alatt 
szerzett. A császárral szemben nem volt olly engedékeny, s ez kény
telen volt neki Freiburgot, Németország kulcsát átengedni. Branden
burg és Dánia, ujabb harczok után, lemondott a Svédországban tett 
hóditásokról, s mindkétten békét kötöttek mind ezzel, mind Hollan
diával. Lothringiai Károly vistlzahelyeztetett; de olly megalázó fel-
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tételek alatt, hogy inkább el scm fogadta azokat. A hollandoknak 
nem volt más veszteségök, mint a roppant háborui költségek Spa
nyolország, mellynek a háboruban nem volt semmi érdeke, megfi
zette a békét, anélkül, hogy valameily garantiát nyert volna, minél
fogva megmaradt németalföldi bit·tokainak biztosítására Angolország
gal szövet ségre lépett. 

Francziaország nemtelen boszuból s vak nagyravagyásb6l 
kezdte a háborut s dicsöséggel tetézve fejezte azt be; de ha XIV. 
Lajos a Witteket leverte, ezek helyébe sokkal hatalmasabb vetély
társat emelt föl maga ellen. Francziaország tulsulya azon ténybl'n is 
nyilatkozott, hogy mig harmincz év elött Osnabrückbcn a franczia 
nyelvet csak kevesen értették, most már mindannyian beszélék, melly 
ez időtől kezdve a diplomalia nyelvévé lön 1). A windenfelé diadal
mas Lajos jobban biztositá az ország határait, vezéreinek vitézsége 
dicső volt, annál gyalázatosabb az ö kielégíthetlen kapzsisága és ha 
szantalan kegyetlensége, s mégis a n a g y névvel tisztelték meg. 

U j h á b or uk. 

HATODIK FEJEZET. 

A b om b á z t a t ás ok. 
ck i b ék e. 

(;olbl,rl n·~gc. 

R y s wi-

És Colbcrt ·t l G 70 kö1·iil a kcrcskcdel~<m és ipar érdekeit a 
külpolitika egészen háttérbe szaritotta; Louvois Colbert fölé kereke
dett, és a pénzligyminiszternek míndenekclütt az volt feladata, hogy 
a háboruhoz, mindcgy bát·melly uton, eszközöket szerezzen. Ohaj
tandó lett volna, hogy Colbert hivatalát, mellyet becsülettel tovább 

1
) Newton püspök Angliát illetiileg Cromwell alatt igy nyil~ttltozik: "Sem 

a köztársaaág, ~em Cromwell nem akarták magnlHit megalázni, a bármelly nem
zetnek azon bódulattal adó11ni, mellyLen rende;;en Francziaors>.ág királya részesül 
t. i, hogy a diplomatüti ügyeket ezen fejedelem nyelvén vezetile Ök ezt gyáva
ságnak és egy Rzauad nemzAthez nem méltúnak brtották ; ennél fogvu elhatároz
ták, hogy csalt latin nyelven, ezen köziis nyelven, irutt Jevelelret küldew'k s fo

gadnak eL Jó lett volna, ha a következő fejedelmek ezen po!Jdát követilc, mert 
igen bölcs férfiak nézete, miszcrint a franczia nyelv általánosaágának a franczia 
uralo w áltaJáuossága lesz lcövetl<ezménye." 
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nem vihetett., letegye ; de azon kor hősiessége csak ritkán tudott 
odáig jutni, hogy a kil'álynak ellenszegüljön; s nekünk el kell is
mernünk, hogy bátorság kellett ahlwz, kitartani olly állomáson, hogy 
még nagyobb szerencsétlenségeket megakadályozhasso n, midőn ki
tette magát a nép átkainak, melly az adók óriási terhe alatt görnye
dezett, s türte, hogy az általa előszeretettel és eredménynyel ápolt 
intézetek saját nevében semmivé tétettek s katonák foglalták el azon 
helyeket, mellyeket ő a tudomány és ipar ápolásának szentelt. Lajos 
király vele mind:-tzáltal kimélctlcnlil bánt, sőt még szemrehányásokat 
tett neki dicsérettel említvén Louvois gazdálkodását a Handriai várak 
építésénél. Ennek Uolbert nem birt ellent állani s meghalt (1683. 
szcpt. 6). Midőn a király hozzá küldött s egészségéről két·dczöskö
dött, halálos itgyán fölkiúltott: "Ne beszéljetek nekem többé a ki
rályról; hagyjon ö engem legalább békében meghalni. Ha ezt, 
rnit érte tettem, az lstenért tettem volna, lelki üdvösségem biztositva 
lenne. Igy azonban nem tudom, mi lesz velem." 

.Sully után Uolbert volt Francziaországnak leghasznosabb mi
nistere; s hozzá hasonlót nem szült többé Francziaország. Louvois 
most annál biztosabban sarkalhatta urát nagyravágyásának s gőgjé
nek kielégitését·e; s miután a lefegyverzés által befolyását veszé
lyeztethette volna, fiscalis háhorut tanácsolt nP.ki, melly azután valódi 
háborura szolgáltatna okot. Heábirta a királyt, hogy visszak e b
l e z és i ka m t' á ka t (Ueunion) állit~on fel azon feladattal, hogy a 
westpháli, aachcni és nymwegi békeszcrzödések által eszközölt 
á tengedések és d e p e n d e n t i á k pontos terjedelmét meghatároz
zák; és pedig két, vagy egészen uj, vagy tisztán francziajogelv felállítá
sával: először a l e x s a l i c a szerint azon terület, melly egyszer a 
koronáé volt, többé nem vehető el tiíle j másodszor' hogy azon feje
delmek, kik a Francziaország királyának átengedett püspökségekböJ 
hűbéri birtokokat kaptak, köteleztetnek a ft·anczia király souveraini
tását ezen birtokok felett elismerni. XIV. Lajos ezzel sokkal nagyobb 
területekre tei"jeszté ki igényeit, mint a mennyit a háboru által sze!"
zett, s hogy ezen igénycit támogassa, seregét hadi lábon tartá, mig a 
többi fejedelem lefegyvei"kczett. Alig ítélt tehát a kami"a oda a ki
rálynak valameily dependentiát, Louvois azonnal csapatokat küldött 
az itélet végrehajtására, illy módon szerzé meg Strassburgot, a ltajna 
kulesát (lÜKI), hol 900 dai"ab ágyut talált a fcgyvertárban. 

A bc.-buek. 
A .tenger Hin most a hatalmasságok mél"l\:özési tere, s XIV. Lajos 

kedvét lelte abban, hogy gondosan ápolt tengeri erejét mutogassa. 
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Az afrikai négy berber állam folyvást fenyegette Europa ]{ereskedel
mét s déli partjait. l) 16-ban Hassan Ahmed, ki a profétától való 
származással dicse'<edett s ennek vallását követte, Maraceóban mint 
vallásujitó lépett fel, föl vette a s h e r i f czímet ( l5Hl), me Ily név 
alatt fiai Fez-t is e)f.,glalták s birodalmukat egész Guinea határáig 
kiterjesztették. Késöbb,1672-ben l\luley Ismaci fölvette a császári 
czímet s a Portától függetlenné tette magát. Ezen uralkodók határta
lan zsarnokságot gyakoroltak, melly a politikai s vallási hatalom 
összevegyítéséből származott. 

Algier, 'funis, Tripolis a nagyur felsösége alatt bizonyos kato
nai-köztársasági kormányformának örvendett. Tunisban és Tripolis
ban mindazáltal a helytartók vagy bey-k valóságos kényurakká lő
nek. Algier megtartá régi alkotmányát egy dey azaz anyai nagybátya 
kormitnyzása alatt, ki ezen korszakban rendkivül hatalmassá lőn; 
nem csak a Közép-tengert nyugtalanította, hanem egész Madeira-ig, 
Irlandig és Isiarrdig kalandozott; 50 hajót tartott készen, midegyi
két 300-400 kalózzaL Több mint 20,000 keresztény sinylett bagnői
ban j a hollandi hadi foglyokat felakasztatta, a spanyolokat meg
égettette, megtorlásul az auto-da-fékért. Holland egy szövetséget 
hozott javaslatba, hogy a tengeri rablásnak vége vetessék. Azonban 
e javaslat épugy nem talált viszhangra, mint késöbb az 1815-ki bécsi 
congressnson. XIV. Lajosnak kedve jött a vállalatot megkisérleni, s 
hajóhadával Tripolist fenyegetteté s Algiert megtámadtatá (1682-
1683). 

Az első bombákat, mint hiszik, bizonyos Malhus alkalmazta 
La-Rochelle ostrománál, de minden irányzás nélkül j késöbb Galilei 
és Toricelli tanitotta azok használatát Tartaglia módszere szerint, s 
ekkor lőnek a bombák veszélyesekké. Renan Bernát, kiröl fönebb 
emlékeztünk (70. lap.) könnyü gályákat tervelt, mellyelmek bombái, 
mint állítá, elég biztosan fognának löni s partraszállás és futó-árkok 
nyitása nélklil is halált- és pusztítást okoznak a várakban. Az elsö 
kisérlet ezen hajókkal Algier előtt történt és pedig olly fényes ered
ménynyel, hogy a deyt megadásra kényszerítette. A hadjárat mind
azáltal tulnjdonképen eredménytelen maradt, amennyiben mindössze 
is 100 évig terjedő szerzödésre s a keresztény foglyok visszaadására 
terjedt (1684. apr. 25.), mihcz Tunis és Tripolisis járult j a franczia 
gyarmat, melly Bugia mellett telepitetett, nem sokára meg Jön sem
misitve. A hires renegat Mezzomorto, ki ekkoron a berber hajóhad 
parancsnoka volt, ez alkalommal felkiáltott: "Ha uratok nekem csak 
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felét ide adta volna annak, mit e háborura költött, Algiert saját ke
zeimmel légbe röpitettem volna." 

J o bban sikerült XIV. Lajosnak Gen ua ellen intézett nemtelen 
t?madása. Azon ürügy alatt, hogy a genuaiak az algicri deyt lökész
lettel látták el, valóa!iggal azonban azért, mert Spanyolországhoz 
huzódtak, Lajos király egy hajóhadat küldött ellenök s a várost 
kegyetlenül bambáztatta (1685), s megalázó föltételek elfogadására 
kényszerítette. 

Alattvalói azonban, kiket Lajos drága dicsősége tönkre tett, 
hangosan kezdtek zugolódni j n bretagne-ok nyiltan fölkeltek, jel
szavuk volt: "Éljen az adó nélküli király!" s egy herezeget válasz· 
tottak maguknak ; azonban elnyomták öket és szigoruan megfenyi
tették a nélkül, hogy az elégedetlenséget megszüntették volna. A 

hatalmasságok aggódván bitorl4sai miatt, ujra fegyvert ragadtak: 
Svédország éa a hollandi rendek a szerződések védelmérc szövet
séget kötöttek, mellyhez a császár, Spanyolország és tiibb birodalmi 
kerlilet is csatlakozott (1GR2). Azonban a szövetségesek a szokásos 
lassusággal és hanyagsággal jártak el j a császárnak nemc~ak Ma
gyarordzágot, hanem Bécset is kellett a törökök ellen védelmeznie; 
Spanyolország ki volt merülve; valarnennyien féltek Francziaor
szág nagy hatalmától vagy lekötve voltak kezeik a megvesztegeté
sek által 1 mellyek egész a királyi paloták termeibe merészkedtek : 
igy történt aztán 1 hogy egy 20 évre terjedő szerzödés jött létre 
(1G84. aug. 16),. melly Francziaország legujabb rablásait helyben
hagyta. 

Azonban a béke fentartására, vagy hogy a háboru ellen bizto
sítsák magukat, a csá>zár, Spanyol- és Svédország királyai, a bajor 
válaBztó f•·jedelern, a szász uralkodó házak, a frank és a fel!ll:lrajnai 
kerületek, az oraniai herezeg kezdeményezései folytán Augsburg
ban uj ~zövetséget kötöttek (16i<6. jul. 9); s a következmény csak
hamar megmuiatla, hogy előrelátásuk nem volt fölösleges. Alig 
mult négy éve :. Regensburgban kötiitt huszéves szerzödésnek, mi
dön XIV. Lajos király a császárt nyiltan azon szándokkal vádolta, 
hogy Francziaországot meg akarja támadPi, mihelyt békét kötött a 
Portával; ezeoki v ül azt állitotta, hogy sógornője az orleans-i her
czegnö öröködési joggal bir a férfi ágon utód nélküli pfalzi választó
fejedelemségre, habár rnind a birodalom törvényei, mind egy vég
rendelet ezen igényeknek utjáb:m állottak; végre hogy őtet rnegsér
tették, rnivel az általa ajánlott jelölt mellőzésével bajor Kelement 
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tették kölni választó-fejrdelemmé. Ez okolmái fogva háborut iizent 
s a birodalmat azonnal meg-támadta. 

Ezen, részint hazug, részint semmis okoknak kellett a valódi 
indokot e!lf'plezniiik, melly nem volt ITHÍs rnint oraniai Vilmos meg
alázása. Ez örökiis helytartóvá neveztetven, Hollanr1iát ismét virág
zóvá tette; Lenn megszüntdte a pártüzelmeket, kifelé pedig döntő 
befolyást szerzett ali állam viszonylataiban. E nagy politiens és vi
téz harczos ezéini tiillte magának X l V. Lajosnak "e?.rm békehábo
rítónak s a kereszténység közös ellenségének" tnl~nlyát korlátozni. 
Richelieu s Mazarin Francziaországot az oraniai házzal egyetértés
ben tud! ák volna tartani. XIV. Lajos azonban aljas féltékenységből 
eltaszítá azt magát•\l és a Stuartok pártjára ~Ult, meg akarván akadá
lyozni, hof!y Vilmos Angolorszá~ trónját elfoglalja, mellyhez neki 
jogos igényei vollak s mcllyre egy párt meghívta. Az europai hatal
masságok azonban megboswnkodva vagy me~?:ijedve Augsburg
ban (16i-l8) ujra szövetker.tek s fegyvert ragadtnl'; Vilmos oraniai 
herezeg Angolország kirlilyává lett; Savoyai II. Viktor Am adé, ki 
Francziaországban az egyetion akadályt lútta, hogy Ol aszország leg
hatalmasb fejedelmévé lehessen, :-ipanyolországgal egyesült. Hason
lót tőnek Dánia királya s a birodalom fejedelmei, s Angolország is, 
melly most Hollandiával azonos politikát l{övetctt. A szövetségesek
nek 222,Ull0 embert kellett fegyverbe állitaniok. XIV. Lajos a hely
örségeket az ujonan szerzett németországi criíR"lÚ;..:Pkbií) visRzahivta, 
meghagyván nekik, hogy mindent pusztítsanak el,. egy pusztaságot 
ltagyva Francziaot·szág és cllenségei között. Az egész Pl'nlr., a trieri 
vitlasztó-fejedelemség egy része, a badeni örgrófság s tiibb rajnai 
teriilet tiizzel s vassal pusztíttatik, a hidak légbe röpittetnek, a pénz
tárak kiraboltattak; Manuheim, Vorrus, Speyer földig romboltattak j 

ez utóbbi városban még a császárok sirjait sem kimélték meg j s 
meg vala tiltva a Maas folyón innen és tul négy mérföldnyire (leghe) 
a földet mü vel ni. Két c;sztcndeig tartottak ezen pusztítások, me Ilye
ket a vérszomjas 1\Iélac rnnrsall vezetett, s ezt monrlta: "Jól tudom, 
hogy én nem vagyok az ördög, mint mondják j megtettem mindent, 
hogy vele összeköttetésbe lépjek, de nem sikerül t." Créqui herczeg, 
midön tőle mint fiíparancsnoktól k<\rdczték, hogyan türheti a kegyet
lenségeket ezen városok ellen, azt felelé, "hogy a király al,arja igy" j 
s egy névsort mutatott, mellycn 200 város és falu volt a fölperzse
lésrc kijelölve. 

S ha igaz iR lenne, hogy a kir~Uy minderr()J nem tudott semmit 
R a rendelet Lonvoistól eredt, ez nem swlgálhatna mentségül az 
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elkövetett kegyetlensegckért, mellyek czéltalanok i~ voltak, miután 
a háborunak fötámpotjait Nagy-Britannia s Vilmos király képezték; 
Fmncziaországnak tehát a Stuartokat kellett volna támogatnia s ten
geri háborut viselnie. Azonban valamint Seignelay, Colbert fia, ki 
alig vette át a teng0résziigyi miniszteriumot, hogy magának tekintélyt 
szerezzen, Genua bombáztatását hozta j avaslatba, ugy vetélytársa 
Louvois sürgette a hábornt a szárazföldön s el is érte czélját. Ezen, 
örökösen háborut tervelő miniszter határozott befolyással birt a ki
rályra és pedig nem azáltal, hogy engedett volna neki mint a többi 
miniszterek, hanP-m azáltal hogy makacsul ellenszegült neki ; sőt 

annyira ment, hogy elsikkasztotta a királyhoz intézett sürgönyökct, 
a többi küzt a savoyai berezeg levelét is, meg akarván azáltal aka
dályozni, hogy a királyt közvetlen felvilágosítások más politika 
követésére birják. A király azt mondta, hogy a Trianon kéjlak 
egyik ablaka nincs arányosan elhelyezve, Louvoi.'! az ellcnkezöt állí
totta s mivel az eszközült mérések meggyiízték a minisztert tévedé
séröl, azt mondotta, hogy a királynak olly zavarokat fog szerezni, 
hogy nem lesz ideje gondolni az ablak kiigazítására. És sikerült. 
Más alkalommal kétszer parancsolt el egy örcsapatot azon helyről, 
hová azt maga a király rendelte. A Pfalz elpusztittat{tsa után Triert 
is föl akarta perzselni, s ezt annyival is inkább sürgette, mivel a 
király vonakodott beleegyezni ; végre egy napon a király kabinetébe 
ment s azt mondta neki, ha a királyt lelkiismereti aggályok aka
dályozzák abban, hogy e várost fölperzseltesse, ö magára veszi a 
felelősséget, s a parancsot azonnal el is küldte, L aj os erre annyira 
fölindult, hogy a kandalló mellett lévő hat·apófogó után nyult s a 
miniszterre akart ütni ; végre azzal bocsátotta el, hogy a fejével 
játszik. 

Illy körülmények közt előbb utóbb el kellett vesztenie Louvois· 
nak a király kegyét, s a parancs tényleg már ki volt adva, hogy 
Louvois a Bastille ba zárassék, midön egy heves kólika véget ve
tett életének (HW l). XIV. Lajos öriilt miniszterének halálán, ki 
fölötte uralkodott. Louvois nagy miniszter volt, egyike a legna 
gyobbaknak s a legroszabbaknak 1 neki köszönhette XLV. Lajos 
dicsőségét, Europa a nyomort s Franeziaország jólétének megsem
misítését. 

A Jloguc mcllctti t"safn. 

A háboru ezalatt folyt; azonban a Stuartoknak tett igéret be
váltására XIV. Lajos csak gyönge készületeket tett a tengeren, s a 
hajóraj, mellyet II •• Jakab rendelkezésére bocsátott, hogy Iriandban 
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partraszállást kiséreljen, t>redményre nem vezetett. Uj hajóhadat 
szerettetett teh:i.t föl s azon hiedelemben, hogy az angolok a trónkö
vetelő rnellett fognak nyilatkozni, parancsot adott Tourvillenek, 
hogy az ellenséget támadja meg, "legyen az bár erős vagy gyönge 
s történjék bármi." Tourville 43 hajóval 99 angol és holland hajót 
támadott meg La-Hoguenál ( 1692. máj. 24) j az egyesült hajóhadat 
Russel Eduárd tengernagy vezényelte. A francziák vitézsége nem 
akadályozhatta meg, hogy az esztelen parancs folytán megkezdett 
csata el ne veszszen, s XIV. Lajosnak éreznie kellr:tt a vereség ke
serüségét s a lelkiismeret furdalásait, hogy a parancsot erre maga 
adta. A benyomás a franczia tengerészekre borzasztó volt, kik már 
azt hitték, hogy az ellenség a tengerparti vidékeket azonnal meg
szállja. 

l~atina1. 

A szárazföldön is Németország ügyekezett megtorolni a szen
vedett bántalmakat, mig a háboru Olasz-, Spanyolországban, Német
alföldön s a Rajnánál uj pusztításokat vitt végbe. Lajosnak egy uj 
nagy tá hornoka támadott Catinat Miklósban (Hi 37 -1712)1 első a 
polgári clemböl, ki Francziaország marsalljává lett s pedig egyedül 
érdemei folytán. A finom udvari szokásokat nem ismerte, de ép olly 
ment volt az elöitéletektöl, a nélkül hogy negélyezte volna azok meg· 
vetését ; a harczi zaj s a magas polcz daczára, mellyre lépett, min
dig bölcsészi jellem maradt, s katonái öt .a gondolatok atyjának" 
nevezték j az udvartól nem kért 1 sem nem kapott kitüntetéseket j 
Lajos kir:ily kérdezvén öt egy kor, hogyan állnak ügyei, felelé: "A 
szükségesekkel rendelkezem. - "Ime ez a első - kiálta föl a király 
- ki hozzám igy szól." A savoyai hadjárat után, midön a nehéz 
hegyi háborut erl'dménynyel befejezte, Louvoistól a következő soro
kat kapta: "Habár ön a királynak ezen hadjáratban rosz azoigála
tokat tett, ö Felsége minddzáltal méltóztatik ön nek fizetését megen
gedni." .Mie; Luxembourg marsall Flcurusnél (1690. aug. lR.) ama 
hires diadalt kivívta, Catinat Olaszországba ment, Staffardánál győ
zedelmeskedett s II. Viktor-Amadétól a löváros kivételével az egész 
országot elfoglalta. Midön azonban a herezeg szövetségeseitöl segélyt 
kapott 1 támadólag lépett föl, a francziákat az Alpeseken át vissza
üzte s nyugtalanitotta a határokat , mignem serege Marseillenál 
(1693 okt. 4.) megveretvén e háboruban többé tevékeny részt nem 
vett. Catinat ezen győzelem után a csatatéren elaludván, midőn föl
ébredt, győzelmeinek diadaljeleivel látta környezve magát. 

Luxembourg marsallt a Notre-Damo kárpitosának nevezték el 
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azon nagyszámu zsákmányolt lobog6kért, mellyekkcl a párizsi szé
kesegyházat diszítette. A fegyverek győzelme azonban a kimerült 
Francziaországnak semmit sem használt. Kölcsönhez kellett folya
modni, élethosszra hivatalokat áruba bocsátani, végre a fejadót be
hozni. A nagy férfiak, kiket az előbbi kormány nevelt XIV. Lajos
nak, lassankint eltüntek. Lyonne, a hires diplomata, ki képes volt 
éles teltintetével egész Europát vezetni, kinek merészsége urának 
tapasztalatlausága fölött uralkodott s Ici a nehézségeket, valamint 
azok legyőzésére az eszközöket már távolról felismerte, 1671-ben 
meghalt, s azon pillanattól kezdve XIV. Lajos ügyes politikájának 
helyébe a azenvedély lépett. Luxembourg is meghalt ( 1695); a ki
rály többé nem állt a hadsereg élére; s kedveseinek ármányai al
kalmatlan embereket toltak a minisztcriurnba . .Az ipar senyvedett, 
miután Angolország megtiltott minden kereskedést Francziaország
gal nem csak saját alattvalóinak, hanem az idegeneknek is. Fran
cziaország adta először a példát a bombázásra, s ezen uj pusztit6 
hadieszközt az ellenség most ellene forditotta ; az angolole ügyekez
tek a franczia révpartokat tönkre tenni, mellyekből a nagy számmal 
ki-kitörő kalózok nekik annyi kárt okoztak. St. Malo ellen egy po
kolgépet bocsátottak vizre, melly azonban igen kevé-s kárt okozott; 
nem több eredménynyel bombáztatták Dieppet, Havret, Calais t s 
Dünkirchent. 

Egyébiránt Angolország is megunta végre az erőfeszítéseket s 
áldozatokat, mellyeknek nagysága nem állott arányban az eredmény
nyel 1) ; másrészről a spanyol királynak mindeunap bekövetkezhető 

halála azon fejedelmeknek, kik az örökségre igényt tartottak, okul szol
gált arra, hogy a további háboruktól óvakodjanak s készen legyenek. 
XIV. Lajos tehát ismét ravaszsággal élt, hogy a szövetségeseket a 
Iigától egyenkint elvonja s azt ekként feloszlassa. Viktor-Amadén 
kezdette, kinek visszaadta a tőle elvett területeket; egyik leányát 
megkérte a burgundi herezeg számára s követeit a királyi követekkel 
egy rangba helyezte. Hasonló külön alkudozásole a többi szövetséges 
társakkal is végre a ryswicki congressast eredményezték Hollandiában, 
mellyen (1697. szept. 20.) bekeszerződés köttetett Anglia, Spanyol
ország, a hollandi rendek s Francziaország között. 

A feltételek mérsékeltek voltak : Spanyolország viRszakapta 
a Cataloniaban és Németalföldön elvesztett erősségeket, sőt némely-

') 1200 kere~kedti haj6t vesztettek, mellyeknek értéke 30,000,000 font 
sterling volt. 

XVl, 7 
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lyeket még a visszak e b l e z e t t e k n ek nyilvánitott helyekből 
is j Anglia és Francziaország kölcsönösen visszaadták a meghódított 
területeket j Lajos elismerte királyul Vilmost, legnagyobb ellenségét, 
s nem törődött többé J akabbal j Hollandia visszaadta a franczia 
indiai társulatnak Pondicheryt. A német birodalomból biztositotta 
magának XIV. Lajos Strassburg, Kehl, Philippsburg és Breisach bir
tokát, a visszakeblezett területekröl !\Zon ban lemondott; az orleansi 
herczegnö átengedte jogait Romának 300,000 romai tallérért. 

Ezen szerzödés nem ujitotta meg a nymwegi , westphali és 
pyrenei békekötéseket, azonban megszilárditotta az államok függet
lenségét, mellyeknek veszélyeztetése három háborut idézett elö j az 
egyensuly szükségét jobban fiilfogták, s Anglia részt vett a száraz
földi politika vezetésében mint Francziaország vetélytársa. 

IlETEDIK FEJEZET. 

A ki r á l y , a z u d v a r é s a bí. r s a d a l o m. 

A tények bizonyos fokig megismertették velünk XIV. Lajost, 
kinek jellemét azonban igazságosan megítélni fölöttébb nehéz, a 
mennyiben egyaránt mérték nélkül dicsérték és gyalázták. Termé
szettöl középszerü észtehetséggel levén felruházva, nevelése annyira 
el volt banyagolva, hogy a hivatalos latint is csak nehezen értette. 
Jószivü volt, személyes boszu nem vezette tetteit s halálos itéleteket 
csak igen ritkán hajtatott végre. Méltóság- és kellemteljes, magavi
seletében komoly és udvarias, nagy mértékben önkényes volt de 
ösztönből inkább s minden erőszak vagy gonoszság nélkül, nem volt 
sem jeles hadvezér sem mély belátásu államférfi, azonba~ a sz6 be
tüszerinti értelmében nagy király, fölruházva mindazon tulajdonsá
gokkal, mellyek vakitanak, azaz a középszerüekkel, s ismerte mind
azon mesterségeket, mellyek szükségesek e tulajdonságok feltünte· 
tésére s a roszak elpalástolására. 

Richelieu s Mazarin olly módon előkészíték neki az országot és a 
rendszert, hogy ba régebben a királynak a kortársak felett kellett állani, 
reá nézve elég volt, hogy azok alatt ne álljon. Németországot apró álla
mokra felosztva találta, Ausztria felhagyott felsőségi igényeivel, Angol
országban a polgárháboru dult, Spanyolország ba.nyatlóban volt, Hollan
diában forrongás, Olaszország szétdarabolva. Francziaország ezekkel 
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szemben kivívta területének s joghatóságának egységét; a feudalismus, 
melly az előbbi királyok alatt az országot szétszaggatta, sa calvinismus, 
melly azt egy foederativ köztársasággá átalakitani remélte, le volt 
győzve; a nemesség, a clerus, a municipiumok s a parlament ki
váltságai tiltakozhattak még ugyan a despotismus kicsapongásai el
len, képesek azonban nem voltak azt megakadályozni; XlV. Lajos 
tehát korlátlanul uralkodhatott, megszilárdithatta a törvények tekin
télyét, Francziaországot absolut monarchiává alakithatta, melly egy
ségénél fogva Europa központjává lett. 

Szerencsétlenségére a hízelgők elhitették vele, hogy a hódi tó 
dicsősége szép, s az első igazságtalan háboru a hollandok ellen, ki
ket mint eretnekeket, mint kereskedöket, mint republicanusokat 
gyülölt, a háboruk egész sorába sodorta, mellyek öt dicsöséggel és 
átkokkal egyaránt tetézték. Az egyetemes monarchiára okezerüleg 
többé nem lehetett törekedni, miután a nemzetek rendezték magukat 
s a kereszténység két féltékeny táborra volt osztva; annál kevésbbé 
tehette ezt olly király, kinek kezében a fegyver csak fényüzés volt. 
Azonban a semmis ürügyek, mellyek alatt ő a békét zavarta, a szer
zödések és mások jogai megvetése, a dicséret, mclylyel hizelgöi épen 
azon cselekvényeit tetézték, mellyek erre legérdemetlenebbek vol
tak, a félelem elkeseredését keltették fel ellene i a birodalmi fejedel
mek, kik előbb iránta mint szabadságuk biztositója iránt hüséggel 
és odaadással viseltettek, azon politikai egyensulyt, melly Ausztria 
megszoritására volt föltalálva, fillene forditották i a tengeri hatalmHs
eágok, mellyek absolut tulsulyuk folytán a tengeren Europa birái 
voltak, ezéttépték az Ö babérait, B az, mi a gyülölet és frivol félté
kenység harczának látszott, elvi harczczá lőn. 

Politikájáról s a szerződések iránti hüségéről maga ad nekUnk 
felvilágositás t a d a u p h i n szám á r a i r t ok t a t ás a i-ban : "Egy 
gyöngéd h urt érintek i távol vagyok attól, hogy önt hütlenségre 
tanitsam, de ezen dolgokban szükséges megkülönböztetni tudni. 
Francziaország és Spanyolország koronáinak helyzete egy idő óta 
ollyan, hogy az egyik nem emelkedhetik a másiknak bukása nélkül i 
ebből olly féltékenység keletkezik, mellyet én lényegeenek mernék 
mondani; egy neme az állandó ellenségeskedésnek , mellyet a szer
ződések elleplezhetnek, de nem irthatnak ki, mivel annak oka fennáll; 
s mivel az egyik, ha a másik ellen müködik, nem annyira annak ár
tani, mint inkább magát fentartani hiszi: ez olly természetes köte
lem, melly winden mást fölülmu!. És hogy nyiltan ez6ljak, . ezen 
szándék nélkül soha sem jőnek egybe azok, kik szerzödést kötni 

7* 
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akarnak . . . Ez oknál fogva mondhatni, hogy, midőn az egyezmé
nyek betűszerinti megtartása alól fölmentjük magunkat, szoros érte
lemben nem cselekszünk ellenök, mert azok szavait nem vették 
bet ü szerint, hanem c Bak azért alkalmazták, mi vel másokat nem 
találtak, épugy mint az ember a bókokkal tenni szokott, mellyek 
az együttélésre föltétlenül szükségesok és mégis sokkal kevesebbet 
érnek mint hangzásuk. Igy volt a Spanyolországgal kötött szerző
désnél is; mennél rendkivüliebbek voltak a záradékok, mellyek 
nekem megtiltották Portugaliát támogatni, mennél többször ismét
lődtek, mennél óvatosabban voltak szerkesztve, annál inkább bizo
nyították, miszerint nem hitték rólam, hogy én azokat meg fogom 
tartha.tni, s ez oknál fogva nem is tartottam" 1). 

Ha sem a szövetségesek, sem az ellenségek nem bizhatnak va
lamelly fejedelem szavában, a háboruknak örökösöknek kell lenniök, 
s ezek kevésbbé veszélyesek, mint a ravasz békék. Hol a ravasz
ság nem használt, ott XIV. Lajos a megvesztegetést használta, melly 
soha olly szemtelenül és rendszeresen nem üzetett, mint ezen kor
szakban. Ő és miniszterei ismerték miuden idegen fejedelem vagy 
miniszter, a kegyenczek és a kegyenczek kegyenczeinek árát, s a 
diplomatia főmestersége ezen megvesztegethető szivességek meg
vásárlásában állott. Az embruni püspök Madridból, hol követ volt, 
igy ir: nÉn ajándékokat adok, mellyek jelentékeny összegekre rug
nak, hogy bizonyos koros urhölgyekkel becsületes összeköttetést 
tartsak fenn, kik ez összeköttetést fiaik leányai számára adott aján
dékokkal fizettetik meg maguknak, kiket nem látni" 2). Graat, hol
landi követ Svédországban, következőleg irt kormányának: "Fran
cziaország királya R. K.-nak egy alkalommal 60,000 forintot adott 
azon ürügy alatt, hogy fiának keresztapja; s bármilly becsületes is 
legyen, mégsem hiszem, hogy Angolország irányában fösvényebb 
legyen. Ez oknál fogva szabadságot vettem magamnak kijelenteni, 
hogy a királynőnek, kit én e tekintetben magán személynek veszek, 
igen nagy örömet szereznének, ba öt egy yachttal megajándékoz
nák'' 3). Midőn Lajos a brandenburgi vála!lztó-fejedelem szavazatát 
német császárrá leendő megválasztatásához s az engedélyt 10,000 
ember kiállitásához mcgvásárolta, Colbert következőleg irt: "A ki
rály igen szép ajándékot küldött a választ6-fejedelemnőnek : egy 

1) Oeuvrea de Louia XIV. l. k. 63. 66. l. 
2) Disp. 1664-ki deczemb. 29. Mlgnetnél. 
3) 1668-ki <lec1.. 8. 
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egész szobát ágygyal, székekkel, szönyegekkel, egy tükörrel és két 
ezüst asztalkával; ön tehát látja, miszerint ö Felsége megelőzte az 
ön által emlitett azon sziikséget, hogy a fejedelemnőt drága aján
dékkal lepje meg. A mi a kiosztandó pénzt illeti, a kellő utasítást 
de Lyonne urtól fogja nyerni" 1). 

Lyonnenak más alkalommal igy ir Colbert: "Schwerin ur 
biztosit, miszerint jelentütte önnek, hogy a jó ígéretek, mellyeket a 
szerzödés kiitése végett nekem tiín, ö Felségét arra bírták, hogy el
rendelje hathatós módon eszközlendö tanusitásat annak, hogy meny
nyire becsUli személyét, midőn neki 10,000 tallérnyi ajándékot ajánl. 
Nem ismétlem önnek a bókokat, mellyeket nekem ezért tőn. Kissé 
több óvatossággal hasonlót tettem az anhalti fejedelemmel, ki végre 
elfogadott 12,000 tallért. A mi a választó-fejedelemnőt illeti, miután 
az emlitett két ur, az ö mindenc, értésemre adta, hogy egy 10,500 
tallér értékü gyémánt nagyon l(edvére volna a fejedelemnőnek, 

Schwerin urat megkerestem, hogy utasitson hozzám egy ékszerészt, 
ki a brandenburgi háznak szállítója, hogy keressen ezen áron egy 
gyémántot s ha, mint mondják, található, vegye meg; ha nem, a pénzt 
ollyasmire fogom fordítani, mi a választó-fejedelemnőnek tetszésére 
leend. Ha az ajándék, mellyröl nekem írnak, meg is érkezett volna, 
mégsem gazdálkodhattam , mert nagyon rosz benyomást tett volna 
itten illy fösvénykedés, miután, jól tudják, hogy e czélra 100,000 
tallérnál többel rendelkezem. Es ha a másik ajándék a választó-fe
jedelemnő részére megérkezik, ez nagy bökezüség tanujele leend s 
egyesülve azon tisztelettel, melylyel ezen udvarnál, valamint egész 
Európában a mi nagy fejedelmünk iránt viseltetnek, csak hasznára 
lehet a szerzödés megkötésének, mellyet, rnint remélern, önnek rövid 
időn megküldhetek" 2). 

Maga a király igy irt: ,,Nem feledtem el ajándékokkal meg
vásárolni az anhalti fejedelmek és Schwerin ur szavazatait, kik el
sők a brandenbnrgi udvar tanácsában, s 22,001J scudoért, mellyeket 
köztük elosztattarn, utóbb ugy szolgáltak nekem, hogy az Ugy reám 
nézve ohajtolt kimenetelt nyert" 3). S más alkalommal: "Követem
nek utasítást adtam, hogy az Egyesült-tartományok legelőkelöbb 

képviseilii között és az egyes városokban is pénzt oszazon ki, hogy 
határozataik s magistratusaik válao;jztásának urává legyek, miután 

•) Lásd Sue Hi~toire íl.c la mm·ine, l. 79. 
') Sue I. 82. 
') OeuVJ·ea de Louis XIV. Il. 4J, l. 
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érdekemben állónak hiszem, hogy az oraniai herezeg hiveit minden 
nyilvános hivataltól eltávolitsam, mert ugy ismerem öket, hogy az 
angol király akaratának hü szolgái" 1). Hasonló módon adott Sid
neynek 200,000 livres-t, hogy a republicanus pártnak támogatása 
által Angolországban oraniai Vilmost a tróntól távol tartsa i u.· Ká
rolynak és Stuart Jakabnak évpénzt fizetett, s okmányok léteznek, 
mellyekben az angolországi ellenzék tagjai közt kiosztott pénz-aján
dékok följegyezvék. 

Nem rég egy nevezetes jegyzék tétetett közzé, mellybcn mind
azon ajándékok föl vannak sorolva, mellyeket Lajos király 1669-töl 
1714-ig kiosztatott. E jegyzékben meg van az érték, a személy, 
gyakran a tárgy is nevezve i bibornokok, miniszterek, fejedelmek, 
herczegnők, tábornokok, tengerészek, költők, kamarások és énekes
nők fordulnak elő. A pápai nuntius, a nymwegi békeszerződés köz
benjárója, egy gyémánt keresztet kapott, mellynek értéke 9125 liv
resre van téve; Pietro Ottohoni bíbornok (később VIII. Sándor pápa) 
egy gyémánttal kirakott 24,677 livresnyi értékü burnótszelenczét; 
a spanyolországi nagy-inquisitor egy gyönyörü rózsaszinü gyémán
tos s 18,510 livresnyi értékü gyürtlt. Midön Lajos háborura készült, 
nemcsak fegyvertárait rakta meg fegyverekkel, hanem ékszerszek
rényeit is ellátta ékszerekkel, s ezek valának csapatainak előfutárai; 
1671-ben, midőn Hollandia ellen fegyverkezett, az ékszerek röpültek 
az idegen területekre; tallér éa gyémánt hullott a savoyai nagykövet 
nejének kezeibe; a nagykövet ezüst asztali készletet kapott, a kölni 
választó-fejedelem egy keresztot 12 gyémánttal; a neuburgi her
ezeg drága kövekben 120,000 livrest; a mainzi választó-fejedelem 
rokonai és titkárai gyürüket és szelenczéket, a münsteri pilapök 
20,000 livrest, s igy tovább. A háboru tartama alatt roppant drága 
ajándékokat osztatott ki Anglia hatalmasai közt, Ariington lordnak 
egy gyémánttal kirakott 12,890 livresnyi értékü arczképet, s egy 
36,000 livres áru gyémántos gyürüt; a hires Buckinghamnak egy 
28,000 livresnyi értékü szelenczét ; Monmouth herczegnek egy 
38,000 livresnyi érték ü kardot, Sunderland grófnőnek egy 10,000 
livresnyi értékü karpereczet, férjének pedig egy 17,000 livresnyi 
értékü szelenczét. 

Talin szerényebb, mindamellett nem kevésbbé megvesztegető 
ajándékokat kaptak a köztársaságok, s a Giustinianik, Contarinik, 
Durazzok neveihez sorakoznak schweizi és hollandi nevek. Az első 

1) Mém. hút. de Loui6 XIV. 1666. 41. l. 
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moszkvai nagykövet, Potemkin, egy nyomorult 3000 livresnyi értékü 
szelenczét kapott, de egyuttal gobelin-fUggönyöket, 12 szönyeget, 
12 aranynyal áttört mellényt és négyet skarlát posztóhól , mint a 
törökök viselték; a m:ísodik egy szönyeget, néhány zseb- és inga
órát; a si ami király drágakövekkel kirakott fegyvereket; a megté
ritett canadai vad emberek arany érmeket, egy afrikai fekete törzs
főnök gyémántokkal kirakott szelenczét 1). 

Képzeljük el, mennyi ajándékot kaphattak számos barátnöi, 
azok gyermekei és unokatestvérei, a szülésznők, a sebészek, dajkák 

') Lásd Journal des Débata 1842. jun. 2. sz. 
A nagy ajándókok 11klwr nem voltak ritkálc Midön Fouquet befogatott, 

egy szekrénykét találtak nA.Ia. tele hálairatokkal az ajándékokért, mellyekkel any
nyiak lelkiismeretét elhallgattatta. Egy úrhölgy köszönetéc fejezi ki neki egy 
há~ért, mellyet gazdag ajáodéka.iból vett magának; egy má:;ik 30,000 liráért, me
lyel{et neki ajándékozott, azon megjegyzéssf'l, hogy gyöngyei nincsenek; a király
oéuak egy udvarhölgye óO,OOO scudoért; Dra n eas herezeg 600,000 liráért j Riche
lieu hel'czeg 200,000 l iráért; Créquy marquis 100,000 li ráért j 11 királynő első 

komorcája 100,01)0 líráért; Scan·on költő évi 12,000 liráért. 
A romai udvarnak is szokásban volt régi idők óta értékes ajándékot adni j 

Voigt Poroszorazdg tö1·ténelmében moodja, hogy a XIV. században a pápának 4000 
aranyat ajándékoztak ; F1ugis biboroolma.l{, a páp:1. unoka-öcscsének, 100 doppiát ; 
Albano biborooknak huszat; a többi udvari személyzetnek Ö;szesen 487 arany~t 

és 25 doppiát. A követ mindig nagy csecsebecse készlettel volt ellátva. Di Felde 

János, midön követnek ment Romába 1391-ben, 25 ezüst tálczát, ló ezüst tányért 
és sok gyiirüt vitt magávaL Ugyanazon Voigt irja, hogy a német-rend X. Leo 
pápának 12 arany apostolt ajándékozott j közli azon ajándékok jegyzékét is, me
lyeket a XV. század uem tudni mellyik évében knráe.sonkor adtak át a pápai 

li'lvarnál. Az akkori árak érJeke:;Régénél fogva kö-.öljük e jegydket: 

l. A pápának egy kék bársonyért . . 
2. Ugyaoanna.k egy aranyozott poeaiért . 
a. Ugyanannak egy hermelin köpenyhez val6 béllésre . 
4. 13 darab ezüst cséijze a pápa kamarásainak 
!), A rend védnökének. . . 
6. A biborookoknak kiosztott confect-ekre. 
7. Az uditorokoak ugyanerre. 
8. Két ügyvédnek . 
9. Két procuratoi'Dak . 

10. A pflpai lovászmesternek 
1 t. Az ajt6náll6knak 
12 .. Egy ajáodékl6ért 
13. Nyereg ezen 16 számára 

83 ar. 

64 " 
14 " 

117 8 

110 " 

70 " 
31 " 
24 " 
20 ft 

3 " 
30 • 

30 " 

l " 
14. A rend. védoökéoek, a novarai bibornokoak, Dwerg Herma.no protooo

tariusoak, miodegyikoek egyegy paripa; az udvarooknak, ki a pápához a jeleo

kezöket be szokta vezetni, 2 paripa. 
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és komorm\k; a parlamenti tagok és hatósági személyek lakodalmat 
és keresztelőt oem is tm·tanak az ő ajándéka nélkül; eltekintve azok
tól, kik a királyhoz fm·dulnak, hogy adósságaikat leróhassák vagy 
házaikat helyreállithassák. 

A megvesztegetésnek egy másik, természetesen kevésbbé gya
lázatos neme volt irodalmárok és müvészek segélyezése. Mint Na
poleon, mint valamennyi kényur, ő sem türte, hogy valaki hatal
mának körén kivtil maradjon, teljesitette kérelmeiket, sőt megelőzte 
azokat, és jaj volt annak, ki kegydt visszautasitani merte volna. A 
Ligában és a Frondeban az irók nem csekély szerepet játszottak) 
mert megazokták figyelemmel kisérni a kormány cselekményeit s 
azokat bit·álni ; azonban Richelieu belebujtatta öket is a livréebe, 
behozta a hízelgés rendszerét; XIV. Lajos ügyekezett magánpénz
tárából fizetett nyugdíjak, az akadamiában kiosztott helyek által el
hallgattatni őket, s ekként az ellenzékiekből panegyristákat csinált, 
kikriil Colbert azt mondá, hogy "az értelmiség a fejedelemnek hi
zelgő dicsérettel adözott." Nem elégedvén meg a nemzeti tudósok 
nagy seregével, ügyekezett az idegenek s leginkább az olaszok közt 
is számos barátot szerezni; évdijakat utalványozott Viviani.nak, a 
gonosz történésznek Sirinek, Bernini épitésznek; évi 100 scudot a 
tudós Datinak; a milanoi Forrari Octavinsnak egy dic~iratért 500-at, 
Grazianinak 150 doppiát; ugyanannyit Achillininek egy dagályos 
odáért; Torelli di Fanot meg bizta, hogy gépezetet készitsen szin
háza számára ; egy olasz jezsuitát arany éremmel jutalmazott meg 
egy latin költeményért j Baba ur aranylánczot kapott egy a király 
mellszobnira irt költeményért; Saint-Martin piem.:>nti gróf egy 1500 
!irányi értékii szelenczét kapott az eretnekség megsemmisitéséröl 
irt költeményért; marchese di N atta arany lánczot és érmet egy 
thesisért, mcllyet a királynak ajánlott j Bonarnici lalinistát megbizta 
Mahon hevétdének Jeirásával ; bárki jött legyen Olaszországból, 
üdvözöltette általa Magliabecchit j s hálául mindenkitöl tapsot és di
cséretet ka p ott, mit ö nyiltan meg is követelt 1). 

1) MicHin Colbert GronoviuRual{ egy évrlijt kiilrlött, Chaprlain által a követ
kezőt irattit neki: "Jót állottam e nagy minisztemél azon ltálás érziiletért, mely
lyP-1 ön iily l<itüntetö hgy iránt vise.ltetni fog, s biztositottam Bt, hogy iin nem
csak megfelelni fog annak, mit ö fülsúge öntől vAr, hanem ön e~zközöket is 

fog kereRni az ö Liíkcziiségét meghálálni az által, hogy llz ö többi nagy er.!nycit 
i•, mellyekltd eliesteljes élete fénylik, illöen rliesiliteni foj!jA, s nem hagyja magát 
e tekintetben folülrr.ulatni azok egyike ált~tl sem, kiket ö bökeziiségóben része
sitett s kik olly ékesszóló mórlon vetélykerltek hálAjukat nyilváuít~tni. u Lettre:J 
et piécea rarea ou inéditeo·, puóliüs par M. IIIatter. P11rizs, 1846. 
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Egyébiránt ö jobban hízelgett a középszerüeknek, mint a leg
kitünőbbeknek; Le Sueurs ecsetét nem foglalkoztatta, hanem Le 
Brun t támogatta; korának mély elméi közt ellenzékre talált; s azon 
évben, mellyben az irodalom és tudomány irányában legbökezübb 
volt, a francziáknak 52,300, idegeneknek pedig 14,000 lira évdijt, 
az egyes ajándékokkal együtt mindössze 100,866 lirát adományozott; 
mi Lajos pazar bökeziiségéhez képest csekélység volt 1). 

Illy érdekelt pártfogolás csak azon méltóság rovására történ
hetett, melly annak részese volt, s azonnal keserüséggé kellett vál
toznia, mihelyt valamellyik merészkedett a fejedelemnek nem tet
szeni; mert ezen tudós és gondolkozó fök felett a Damocles kardja 
függött. Ha Mezerai merészkedett igazat mondani, évdijá.t elveszté; 
midön szóba hozatott, vajjon Fenelon T e l em a q u e-jával az ud
varra czélzott-e, a jeles főpap püspöki székhelyére számüzetett; a 
királyi billct-ek magas rangu személyeket is évekre bezárattak a 
Bastilleba, a nélkül, hogy a világ, sőt ollykor maguk az illetők a 
bezáratás okát tudták volna. Boileau a gunyor ostorával csapkodott 
mindenkit, ki a királynak nem tetszett; Cassagne abbé megbolon
dult, mert ez öt gnuyorával ostorozta; Racinet a bu megöli, mert 
elveszti a király kegy ét, söt m11ga a rendületlen Fenelon is sz e
r e n c B é t l e n B é g n ek nevezi a ta vollételt az udvartól. 

Lajos olly korba esik, melly hajlandó volt a dicséretet szórni ; 
s ezen dicséret- pazarlás az ephemer alkotásokra, a dicséretnek ezen 
legközönségesebb, inkáhb semmit mondó mint alávaló formulái utá
latot keltenek. Corneille a P om p e jus h a l á l a-hoz irt ajánlatában 
Mazarint "ember feletti embernek" nevezi s azt mondja, hogy Pom
pejus, Augustus, s Horatiusok jellemzésénél észrevétlenül az ö képe 
lebegett előtte; - ezt Corneille mondja, egyike a legkevésbbé szol
gai jellemeknek: képzeljük már most, mennyire örültek a többiek, 
hogy egy királyt talaJtak , ki illy hízelgésekben tetszését lelte s 
azokat megfizet te! Azért nem is volt i ró azon korban, ki illy hizel-

l) nA legközépszeriibb fejedelem biztos leheLne, hogy nagy férfiuként fog 
ünnepeltetni, ha különféle nemzetek ir6inalc 8-10 évdijt hizto~ít. Ezek a dícsé
rö gépek nem nagyon dragák. Kiváncsi voltam Colbert irataiból kifürkészni azon 
évdijak állását, mellyeket XIV. Lajos franczia vagy idegen iróknak rendelt. Az 
egész összeg mindössze 66,300 livresre rug t. i. 52,000 livres a francziáknak, 
14,000 az idegeneknek. Mindazok, kik o kegyelemheu részesültek, e fejedelmet 
minden nehézség nélkül "Nagy Lajosnak" elism~rték. All~ttius Leo könyvtároole o. 

Vatikimban büszkén visszautasitotta a neki szll.ot 15,000 !irányi évdijt, mivel ak
kor Roma Fraucziaorozá;:g:d fcsziilt viszonyban volt." Duc;los Mém. I. 224. 
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gésekkel nem adózott volna neki j költészet és festészet, márvány 
és bronz nem látszának elégségeseknek a király történetének di
csőítésére j az irodalom egészen kicsapongó lesz a dicsőítésben, hol 
a győzelem nemeslelküség nélkül, a dicséret mérséklet s gyöngédség 
nélkül lép föl. 

A Racroy, Nördlingen, Lens melletti nagy győzelmeket nem 
csak a Gazette de France-ban megénekelték, de romai szokás 
szerint érmek által is megörökítették. Ezen fényüzés Lajos kisko
ruság3.ban vette kezdetét, ki, mint a tornák idejében, elméjét jel
mondatokban és jelvényekben gyakorolta j s a nap, a kéz a karddal, 
a csillagos éjek, a fa árnyában növő liliomok, a hullámzó tenger, 
melly a folyóhoz leereszkedik, már akkor ismétlőrltek j azonban, 
midön ö uralkodott, a numismatica följegyezte ércz-lapjaira az ö 
legcsekélyebb eredménycit is j ollykor hazudott is. A hollandi há
borura, ugy látszik, nem tudtak elég dicsformulát találni j az Olympus 
és Krisztus, pogány allegoriák s bibliai symbo! umok, Boileau gunyora 
s Bossuet szónoklata egyesiiltek, hogy azt az egekig magasztalják. 
Midön a diadaltéren fölállitott emléket fölavatták, De la Feuillade 
marquis ezredének élén hl\romszor körüllovagalta azt s hajlongott 
elötte, mint a pogányok hajdan császáraik előtt szoktak, s viasz
gyertyákat égettek ezen emlék előtt, mint az oltárokon. A király 
öregségében panaszkodott, hogy nincsenek fogai, s d' Estrée bíbor
nok felkiált: ,,De :B'ölség! kinek vannak még fogai a szájában?" 
Egy egyházi szónok beszédében fölkiáltván: "Mindnyájunknak meg 
kell halni", midön a királyhoz fordult, kiigazította szavait s ezt 
mondá: "lV[ajdnem mindnyájan meghalunk." Lajos ]{irály nak leg
nagyobb hibája a dicsvágy volt, mellyet egész a gyermekeégig üzött. 
Hang- és zeneismeret nélkUl gyakl'an énekelte az ö dicsőítésére szer
zett dalokat; hadi szemlék et, ostromgyakorlatokat rendeztetett, ma
gán kivül volt, ha hallotta szép külsejét, méltóságos magatartását, 
könnyed ülését a lovon, fáradhatlan erejét dicsértetni j szünet nél
kül hadjáratairól és csapatairól beszélt, s mivel igen jól tudott el
beszélni, mindig elbeszélni akart. A ryswicki békekötés után, melly 
nagy pénzbe került, Compiegne-nél a hires hadi szemlét tartotta, 
melly annyiba került mint egy háboru, ugy, hogy még husz év mulva 
is több ezred el volt adósadva 1). Harminczkét éves koráig maga 

1) Les détaila qui font connaitre la Cour, aont une partie essentielle de l' His
toire de11 monarchie1. S1smond1. Hist. de Franea XXVII. 136. 
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is tánczolt a balletekben, s az egész udvarnak bámulnia kellett tag
jainak mozgékonyságát. 

Épületek. 
Ezen időtájban emelkedett Levau terve szerint a collegium Ma

zarinum. Bernini, ama korszak leghiresebb építésze, ki meghivást 
kapott a Louvre befejezésére, fényesen fogadtatott s 72,000 lirával 
jutalmaztatott. Azonban közcsudálkozásra Claude Perrault tervének 
előnyt adtak az övé fölött (1666). Le Notre készité a tervet a Tui
leriák kertjéhez; az elysei mezök egyesiték a falu kellemeit a város 
diszével i Libeul Bruant készité a tervet a hadastyánok palotájához, 
mellyre Jules Mansard tette föl a bámulatra mélt6 kupolát, mellynek 
átméröje 50 láb s magassága 123 láb. Blondel Ferencz épitette a 
st. Denisi és Bulet Péter a hármas nyilásu st.-Martini diadalkaput i 
a Vendome-tér 1683-ban nyittatott meg s adatott át a városnak, 
melly azt 1701-ben befejezte i a Perrault által épitett csillagdában 
Cassini Domokos alkalmaztatott a csillagászati munkák vezetésére. 
Akkor épittetett a Pont-Royal és a Tournelle-hid, a Victoria-tér, a 
Boulevard-ok, a St.-Roche és az Assomption-egyházak, a Vall de Gdi.ce, 
a Salpetriere és a Rospice de Quinze-vingts. 

Párizs azonban mindig a nép városa volt 1), és Lajos király, ki-

1) A mit Lajos király Ver~aillesre és egyéb kedvtöltéseire költekezett, 
azt nagyon tulozva adták elö. Guilleaumot, a királyi épületek építésze, 1801-ben 
fáradságot vőn magának a jegyzékeket áttekinteni, s positív ad11tokat gyiijtött, 
rnellyeket a parizsi tudományos társulatnak átadott. Ezekből kitűnik, hogy a Ver
saillesi kastély és kert, a Notre-Dame és Racolieetek temploma ugyanott, a Tria
non, Clugny, St.- Cyr, a Marlyi pnlota, kertek és gépek, a Maintenoni vízvezeték, 
a munkálatok az Eure folyón, a Noisy és Moulineusei kastélyok huszonhét év alatt 
1664-tBl egész 1690-ig, a telkek, festvények, érmek, kristályok, agátok Bat, vé
telárával együtt csak 187 millio !ira kiadást vettek igénybe. 1\Ur e?. maga solt, 
mindazáltal nem 1200 millio, miröl Mirabeau a szószéken beszélt. Guilleaumot 
kiszámítja továbbá, miszerint Lajos király egyéb épületekért és müvekért az 
állam hasznára vagy becsületére 307 milliot adott ki, azaz : 

A Louvre-ra és Tuiieries-re 
Bt.-Germain en Laye 
Fontainebleau . . . . 
Charuhord . . • . . 
A st.-Aotoinei diadaliv • 
A csillagda . • • . . 
Az iovalidasok palotája. 
A Vendome-tér é1 a capucinusok 
V al-de-GrA.ce • • • . 
Annonciadee de Meulan 

conventje. 

21,217,938 
12,911,123 
5,647,493 
2,461,403 
1,027,511 
1,150,248 
3,420,664 
4,125,395 

740,567 
176,826 
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nek a Fronde korában onnan menekülnie kellett, azt egy mesterkélt 
fövárossá akarta átalakítani, hol udvarunczait, midöu bámultatnak, 
ne zavat·ják a fény után nem kapkodó emberek, és hol a mo
narchia tényleg azon napig székeit, mig "a nép királyát vissza nem 
hódította", hogy öt a guilotine-on kivégezze. Levau, utóbb Mansard 
vezetése alatt Versailles a legremekebb királyi palotává lett, mclly 
körül egy város keletkezett; Lajos azonban, hogy az Eure folyó 
vizét gépek segedelmével, mellyek akkor bámulatosak voltak, oda
vezesse, nem gondolt vele, hogy ezen folyó völgye a Itiszáritás foly
tán terméketlenné lett, s a csatorna építésénél szép gyalogságát al
kalmazta, melly a rosz légben odaveszett, mignem a háboru kény
szeríté a omnkával fölhagyni t). 

Mindez nem volt üres fény, hanem a királyi kastélyban össz 
pontosult a hamulat és az állam hatalma. Párizsba ügyekezett min
den nevezetesség, minden nagyság: Krisztina svéd királynö, ki visz
szakivánkozott a trónra, mellyröl önkényt leszállott; Nagy Péter, 
ki a civilisatiot ohajtotta zord éghajlata alá átültetni; a Stuartok, 
kik Anglia jogarát nem hitték végleg elvesztettnek mindaddig, mig 
Lajos mosolygott feléjök. A hitküldérck jelentik Cbinából, hogy 
Lajos nevének dicsősége odáig hatol; Afrikából vadak érkeznek, 
kiket ö a kereszténységnek meghódított; egészen a távol Siamból 
tudtak ügyesw egy követséget létrehozni, melly eléje járult. Melly 

A Langnerloci e;atorna . 
Gobelins és Savonnerie . 
A provincialis kézipana 
Iróknak évdijak és jutalmalt • 

15,473,111 
7,291,896 
3,959,9.,0 

a,414,297 
Itt egy márka ezüst ö2 lírára van téve, holott akkoron, mint már említet

tuk, nem volt több, 27. 13-nál. 
') Parizs fontossága kitiinik már azon ntasitll.sból, mellyet Colbert fiának 

adott, hogy hivataldnak elsö feladatdt jól teljesítse. (Kézirat a királyi könyvtárb11.n 
16. oldal. 17. szám): "Miutll.n Párizs a királyság fdvárosa s a királyok tnrtózlto· 
dá~i helye, bizonyos, hogy az eg<!Rz többi királyságnak mozgalmat kölcsönöz, 
hogy minden ügyek benn nála kezdődnek, azaz, hogy minden rendeletek, nyilat
kozatok és más fontos ügyek miodig a párizsi testületektől indulnak ki s azután 
küldetnek a királyság többi testületeihez, és hogy ugyanezen fontos ügyek hason
lókép ugyanezen városban fejeztetnek be, bizonyos, bogy mihelyt a király akarata 
ott teljesittetik, bizonyos, hogy az mindenütt végre fog hajtatui és hogy winden 
nehézség, melly valamelly kiv;telnél keletkezik, mindig a párizsi testületeknél veszi 
kezdetét. Ennek köteleznie kell fiamat, hogy tanulj11. jól ismerni ezen nagy város 
kö:~:rendjét, miután ott majdnem egyetlen tanácskozási nap sinc~, midön szükséges 
nem lenne arról beszélni, vagy mutatni, vajjon van-e az embernek valamiről tu

domása vagy nincs." 
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fö tudott volna ennyi tömjén részegítő ereje fölött uralkodni! A lel
kesedést, mellyet ő elöidézett, tanusitja azon körülmény, hogy min
den frivolitását följegyeztek, hogy érdemül számítják föl neki azt, 
mit utánozni m:isnál bünnek tartanának, hogy az emberek vagyonu
kat, szellemöket, véröket sőt becsületöket is készek voltak érte föl
áldozni. Söt még többet. Kortársai dicsértek az ö magas alakját, 
mignem a forradalom megszentségtelenitette sírját, s hulláját egy 
csatornába dobta, miután megmérte volna, s ugy találta, hogy még 
a rendes nagysága sem volt meg, annyira csalt a fény, melylyel ma
gát körülvette. A hízelgés a minisztereknek határtalan hatalmat 
szerzett, s minden alkalmat felhasználtak, hogy Lajost tömjénezzék 
s neki szünet nélkül ismételjék, hogy ö a legnagyobb vezér, a leg
bölcsebb államférfiu és a világ legélesebb criticusa. És ö azt hitte 
hogy mindoyájan engedelmeskednek neki, mert ö mindazt, mit reá 
erőszakoltak, saját eszmévé tette j ö azt hitte, hogy miniszter nélkit l 
cselekszik, mert az okmányokat sajátkezüleg irta alá: s a miniszte
rek mindent tehettek, hacsak el tudták hitetni a királylyal, hogy ö 
tesz mindent. 

Csoda-e tehát, ha Lajos nem látott egyebet, csak magát, s min
dent egyedtil saját személyére vt:zetett vissza. Ezért volt ö féltékeny 
minden magasabb érdemre j s mig a souveraineket megalázva 1 az 
alattvalókkal egyenlövé tette, azt akarta, hogy minden igazságosság, 
minden kitüntetés egyedül tőle jőjön, s minden csekélységben erre 
indokokat keresett. Ötszáz személy van jelen, midön borotválkozik 
vagy nadrágát huzza föl ; az egész vá1·osnak szabad bemenete van, 
hogy lássa öt étkezni j a nagyok jelenlétében használja a hashajtót 
és hányta tót. Utazások, ünnepelyek, séták folyvást alkalmat szol
gáltattak neki, hogy kitüntetéseket osztogasson, vagy valakivel kegy
vesztését éreztesse j a valóságos kitüntetéseket késöbb idealisokkal 
helyettesítette, a mennyiben minden egyes cselekvénye által félté
kenységet és reményt tudott kelteni; midön a czimek és földiszité
sek ki voltak meritve, egy különös szabásu frakkot talált föl, mely
lyet csak királyi engedély alapján volt szabad viselni j a kitüntetés 
az inget reáadni, a p:ilczát átnyujtani, a kaJapot vagy a gyertyát 
tartani midön imádkozott 1 a kalapnak különbözö magassága és 
gyüremei, mindez ki volt számítva, s mindenki vadászta e kegyet. 
Es ö akarta is, hogy azt vadászszák j ezért gondosan felügyelt arra, ki 
volt jelen reggeli udvarláson, a kihallgatásokon, ünnepélyein; a ki nem 
látogatta ezeket szurgalmasan, az nem remélhetett semmiféle állást; 
ha valaki ezért folyamodott, azt válaszo hí: n Ha önt. soha se látom !" 
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Bámulatos volt az ö modora az ajándékozásban, a kedves dol
gok mondásában s a kellő időre való mosolygásban. Midön Bossuet 
hiressé kezdett lenni, La:jos iratott atyjának s szereneset kivá.ot neki 
illy fiuhoz. Még szemrehányásaiban is igen finom tudott lenni; mi· 
dön Lezun az ö jelenlétében kardját ketté törte s esküdött, hogy nem 
akar többé igazságtalan királyt szolgálni, Lajos király minden válasz 
helyett saját botját az ablakon kidobta fölkiáltván: ,Ne mondják 
soha, hogy egy nemes embert megbotoz tam." Ez volt azon finom 
hang, melly az akkori társadalmat jellemezte. 

"Az ünnepélyeknél és szemléknél senki sem volt Lajoshoz ha
sonló: utánozhatlan volt minden legkisebb mozdulata, járása, tar
tása; kimért, méltóságteljes, nemes és mégis természetes föllépése, 
mellynek a szokás s az ö egész személyiségének hasonlithatlan s 
egyetlen előnye nagy könnyüséget kölcsönzött; fontos ügyeknél, a 
nagykövetek audientiáin, a ezertartásoknál könnyen zavarba hozta 
az embereket, s hozzá kellett szokni hangjához, ha nem akarta va
laki magát azon veszélynek kitenni, hogy hozzá intézett beszéde 
közepén fenakadjon. Válaszai szabatosak, találók, teljesek voltak, 
ritkán valami udvariasság nélkül, sőt ollykor hízelgők is, ha a be
szédek azt megérdemelték . . . . A tisztelet, mellyet jelenléte előidé
zett, mindent elhallgattatott s egy nemét a meglepetésnek vonta 
maga után" 1). Azért mondta Scuderi kisasszony, hogy még a bit
liardnál is meglátszott a királyon, hogy a világ ura. 

Az udvarnál tizenkét asztalnál étkeztek a házi tisztviselök és 
meghivott idegenek, s ebédjök olly fényes volt, mint másutt a királyi 
asztaloké. A marly-i apró palotákban a hölgyek szobáikbao vala
mennyien találtak egy kis asztalkát, mellyröl egyedül a gondolat 
hiányzott. A hadi szemléknél személye mindennel fel volt diszitve, 
mi annak kecaét és méltóságát emelbette: a nagy király ruhájának 
ujjai és melle gazdag arany paszamánttól csillogtak, s ollykor drága 
gyöngydiszitmény volt rajta, mellynek értéke 8-10 millióra rugott. 
A fényüzés és a szellem él vei egyestiltek; csarnokok, szinházak, 
amphitheatrumok rögtönöztettek; a lovagkor carousselle-jei az uj 
idő drámáival váltakoztak, a pogány istenségek a személyesitések
kel. A versailles-i ünnepélyeknél 1664-ki májusban 600 udvari sze
mély tartatott királyi költségen egész kiséretével s a hozzátártozó 
szolgaszemélyzettel. Az első napon ezernie tartatott azok fölött, kik-

') Mém. d~ St.-Simon. Bizonyosan R lag~ajhtAIÍ.~o~abb könyv ezen korszakra 
vonatkozólag. 
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nek a tornában küzdeniök kellett, hirnökökkel, apródokkal, páizs
hordókkal, devis-ekkel és paizsokkal, mellyekeu Perigny-, Bense
rade- és másoktól versek voltak alkalmazva, mellyek finomság, élez 
és szerenesés czélzás tekintetében, mint akkoron szokásban volt, 
kivánni valót nem hagytak fönn. A király lóháton jött, fején gyé
mánttól csillogó koronával; a vonatot a nap magas kocsija zárta be 
környezve a négy é·vszak-, a négy életko~-, a Horák és az állatkör 
jegyei által; trombita, síp és heged ü szólottak. Azután következtek, 
kik a királynéra verseket szavaltak, ki háromszáz hölgygyel egy 
diadaliv alatt állott, hogy lásson és bámultassék. Midön a torna s a 
nap be volt fejezve, 4000 darab fáklya világitotta meg az ünnepé
lyek és szerelern szinhelyét i asztalok terittettek kétszáz személyl'e, 
kik Faunusokat, erdei isteneket, Dryadokat, évszakokat, pásztorokat, 
szüretelöket és aratókat személyesitettek. Pan és Diana egy moz
gatható hegyen állottak, mellyröl leszálltak, hogy az asztalra tegyék 
mindazt, mit erd ö és mezö válogatott terményekben szolgáltatott. 
Azután az asztalok mögött hirtelen egy félkör alaku szinház tárult 
föl tele énekesekkel eztist lámpák által világítva és egy aranyozott 
korlát által elzárva. Nem akarom az egész hét-napi llnnepélyeket 
leimi, mellyeken Lajos király négyszer nyert dijat a harczi játékok
ban, mellyet ö azután a többi lovagoknak engedett át további küz
delemre. Moliére E l is i h e r c z e g n ö j e ezersze1·es czélzásaival 
mulattatta a jelenlevőket. 

Ezen fényüzéssel szemben a hollandok egyszerűségének bo
szantóvá kellett lennie, kiknél a nagy Wittnek c1:1ak egy inasa volt; 
hol Ruyter tengernagy , midön nagyszerű győzelmeiről visszatért, 
poggyászát maga vitte a hajóról i biboröltönyben öt soha senki nem 
látta. Ennek annyival inkább visszatetszőnek kellett Lnjosra nézve 
lennie, mivel az olly emberek, kiknek kevés igényeik vannak, nem 
hagyják magukat olly könnyen megvesztegettetni, s Witt csakugyan 
szilárdul ellenállott Lajos fényes csábításainak. 

De a király érdeme, hogy a kormányzási tudomány egy részét 
az udvar finomságára s a nemzet méltóságára alapitotta s bizelegvén 
a képzelődésnek czélját érte, hogy büntetlenül feláldozza a nép ér
dekeit s a nemes uraknak nélkülözhetlenné tegye a királyi lakot, 
mellyért ezek odahagyták kastélyaikat, hol az ellenállás emlékei 
még éltek~ "Mit csinálnak, mit mondanak az udvarnál ?" ez volt az 
általános kérdés i ott volt minden ármány közpon~ja s a finom ud
variasság elöképe i ott talált minden kor és nem szórakozást s mu
latságot; ott tették nevetségessé a családi erényeket s a falusi egy-
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szerüséget, kigunyolták vigjátékokban és álczás manetekben a fa
lusi nemességet, s a szemtelenség servilismussá lett. Számüzetések 
és kegyosztások elégségesek voltak a kicsinyes ármánykodásokra 
azoritott ellenzéki szellemet megfojtani. A nagyok, kik régebben 
az udvart megrettcntették, ha jószágaikra visszavonultak, mosi en
gedelmesen bementek a Bastilleba a miniszter rendeletére j a nagy 
urak elfeledték hajdani függetlenségöket az udvari tisztségekért j 
a nagy kiadások pedig megtizedelték vagyonukat B ezzel tekintélyö
ket. Hogy ezt helyreálli thassák, rokonsági összeköttetést kerestek 
azokkal, kiket előbb megvetettek; a gazdag polgárok kezet nyuj
tottak a nemességnek, s az általános fényüzésben eltünt minden rendi 
különbség. 

Mind e szegény nemeseket segélyezni kellett, s Colbert vigasz
talhatlan volt e miutt j Lajos király azonban a nagyravágyás eszkö
zévé tette öket: szaporitotta a hivatalokat, s a hadsereget lejebb 
szállitotta j megnyitotta nekik a tengeri kereskedést, az előitélet 

azonban nem tudott azzal megbarátkozni j ezáltal keletkeztek azután 
az iparlovagok. A nemesség czimeket és évdijakat koldult, rend
szabályokat hozott be, mellyck a népet elnyomták j a kölcsönzött 
fény s a meeterkélt hatalom közütt elvesztette minden erejét mint 
politikai testület, mert hiányzott a két összekötő kapocs : az ország
rendek és a király fölhivása a háborura. A hadseregbe beolvadván 
megszokta a hódolást, mellyet mint hübéres megtagadott j s a azol
gálati időnek alárendelte a Ilemzetség régiségét. 

Mindenkinek szabad volt a királylyal beszélni, azonban csak 
akkor, midön a misére ment vagy onnan jött, vagy ha egyik azobá
ból a másikba átment, ugy, hogy az ember csak két szóra volt szo
rítva, mit az elkerülhetlen válasz követett: "Majd meglátjuk!" Ezzel 
mindent a miniszterekhez utasitott a reservált leveleket sem véve ki. 
Ha valakinek nagy ritkán sikerült a királyhoz jutnia, kiváncsinak 
találta őt az igazság ruegtudására, egyszersmind késznek az előítéle
tek félrevetésére s az ellenmondás meghallgatására, de épen azért 
mindent elkövettek, hogy tőle mindenkit távol ta1·tsanak, nehogy 
környezetének tu lságos hatalma meggyöngittessék. 

Azonban a korlátolt szellemeknek sajátos öncsalódásban 
azt hitte, hogy önállólag cselekszik, holott csak másoknak engedett j 
gyakran ismétli: a kormányzás munkába kerül j a király feladata 
abban áll, hogy a józan észt müködni engedi j a királynak magának 
kell elhatározni, mert az elhatározás erős szellemek tulajdona; és 
olly esetekben, hol az észtől több(: t:wácsot kérni nem lehet, az ösz-
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tönökben kell bizni, mellyeket Isten az emberekbe, különösen pedig 
a királyokba oltott" 1). Sajátságos gög azt hinni, hogy az uralkodók 
számára külön sugalmazás van főntartva! A kicsinységeket tehát, 
mellyekkel az időt vesztegette, kitartó munkásságnak bitte: az 
államtanácsosoknak roppant fontosságot tulajdonitott , mintha ök 
kormányoznák a világot; azonban tényleg , távol Richelieu és 
Mazarin mély belátásától , jobbá,ra szeszélyei és szenvcdélyei 
szerint cselekedett. Részletességekkel bibelödve képtelen nagy
szerű tervekre, nem ismerve azon mérsékletet, melly az erőnek 

egy neme, minisztereinek és titkárainak választásában egyedül saját 
ízlését követte s nem ollyanakat választott, kik szellemre nagyok 
voltak, hanem legszívesebben ollyanokat, kik tudatlanok levén töle 
kellett tanulniok. Le Tellier kanczellár szerint husz ügy közöl, melly 
eléje terjesztetett, tizenkilenczet a miniszter akarata szerint erősitett 
meg; de hogy megmutassa királyi méltóságát, egyet fenntartott ma
gának az ellenmondásra minden észrevehető ok nélkül, legfölebb, ha 
ollykor jobb indokolását sürgette az ajánlott ügynek. 

Minden haszontalanságról , minden kalandról s csekélységről 
tudomással akart birni s ez okból egész scr<'g kémet tartott, kik 
neki számtalan adomát beszéltek el, s ö eszerint osztogatta kegyeit 
vagy vonta meg valakitől; ez volt döntö elhatározásaiban az egye
sekre nézve} s minden előterjesztés haszontalan volt egyszer kimon
dott határozatának megmásitására, hamindjárt meggyőződött is utóbb 
annak igazságtalansá~áról. Mindaddig, mig a Mazarin által hátra
hagyott nagy emberek körülötte voltak, eszélylyel számitott, ponto
san kivitt mindent, elökészitette az eseményeket ahelyett hogy be
várta volna, s eszközölni tudta, hogy az emberek, az idő s a körül
mények közremüködjenek saját czéljainak elérésére; de hogy az 
elsök választása csak véletlen volt, azt az utóbbiak rosz kiszcmclése 
mutatta. S valóban, egészen ellentétben más uralkodókkal, fiatal 
korában ravasz politikája oda irányult, hogy a békét fentartsa s szép 
tengeri hadát ne veszélyeztesse; midön azonban megöregedett, egész 
dühhel háborukba keveredett, mcllyek teljesen indokolatlanok vol
tak, s Francziaország iránt gyülületet s bizalmatlanságot keltett, 
melly azelőtt Ausztriára sulyosodott. Mindennek a miniszterek vol
tak okai; s a verseugés Louvois és Seignelay között Francziaország
nak sok vérébe került. XIV. Lajos nem türte, hogy mások tehet
ségei mellette tlindököljenek; nagyravágyását bántotta a Rzülctés, 

1) Mém. de Loui.9 XIV. tom. I. pp. I 9, 21, 43. 

XVI, 
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dicsöség és tehetség minden személyes tekintélye ; eltávolította a 
herczegeket tanácsai ból, s utóbb a csapatok vezérletétől is; féltékeny 
volt Colbert és Lyonne ügyességére, valamint Condé és Luxembourg 
vitézségere; s ez okból azok, kik reá befolyást gyakoroltak, ravaszul 
el tudták palástolni szellemöket s a hatalmat, m ell y et felette gyako
roltak, ameily Lyonneban bölcs tanácsok eredményének, Louvo
isban hízelgésnek s Maintenon a'!!szonyban szerelemnek látszott. 

Szcrehni ,·iszonyok. 
Midön a király többé nem C>lak az elHÖ volt a hatalmasok kö

zött, hanem a társadalom minden elemeit összpontosította magában, 
magánélete fontos lön1 mert az emberi természet gyöngéit átvitte az 
államra. Neje, Mária Terézia, a legerényesebb nö volt, de igen 
gyönge szellem ü; nem lévén képes magának egy kört alakitani s 
féltékenysége által nevetségessé tévén magát, nem t.uota lekötni a 
király szivét, ki azt barátnőinek ajándékozta, kik közöl többen olly 
hiresek l{ é lőnek, mint ö maga. Louiso F.-angoise le Bianc de la 
Baume (1634-70) szerelmes lett Lajosba, s titkos szerelmében visz
szautasitotta sokak kezét és szerelmét, kik megké1·ték, mignem La
jos észrevette szerelmét, viszonozta azt s legyijzte a szerelmcs be
caületét s szerénységét, ki azonban becsületének elvesztése után is 
megtartotta szemérmetességét, s visszautasitván a hódolatokat, gyön
geségének ezen jutalmát, keblének bensejében ápolta azon érzelmet, 
mellyért annyi szenvedéssel kellett lakolnia. Midön az emberek 
beszélni kezdtek róla, egy zárdába vonult, Lajos azonban érteslllvén 
err öl, kihozatta öt onnan s la Val li ere herczegni) czimmcl ruházta 
fel, de sem a gyermekek, mellyekkel a királyt megajándékozta, sem 
kelleme és kedvessége nem volt képes Lajos ingatag szivét lebilin
cselni. Csakhamar háttérbe azoritotta üt Montespan asszony s mi
dön emiatt panaszkod,>tt, Lajos hidegen felelte, miszerint őszintesége 
nem engedi, hogy ezt tagadja, s tudnia kell, hogy egy király mint 
ö, nem türhct bilincseket. La Vallicre ismét lstenhez fordult, kitől 

egy hajlam vonta el, mellybcn a nagyravágyásnak csak igen kevés 
része volt. FalUl·a akart visszavonului, a király azonban nem engedte 
meg, nehogy megházasodván, gyermekei elveszitsék a gazdag aján
dékokat, mellyekkel öket elhalrr.ozta. Egy lwrmelita-zárdába vonult 
tehát, Bossuet kitünő szentbcszédet tartott, és Lajos sajnálta öt, de 
elfeledte. Ekkoron negyven éves volt s hetvenöt éves koráig élt e 
szigorn rendben, mellynek tagjai koporsókan aludtak. :Midön jelen
tették neki, hogy fiát lli•?gölték, fülkiáltott: "Szülctését jobban kell 
siratnom, mint halálát !" 
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Utóda, Mortemart Francziska, Montespan marquis neje (1641-
1 707), egészen ellenkező jellem volt. Szép és szellemdus, ki nem 
annyira kecsei mint inkább csípős ötletei által bilincselte le Lajos 
király figyelmét. Elejéute ügyekezett menekülni a király üldözései 
elöl, de férje által nem támogattatván, hálóba került j s kettős há
zasságtörésnek nyolcz gyermek lett a gyümölcse. Montespan azon
ban kevésbbé ügyekezett azok születésének gyalázatát eltitkolni, 
mint inkább jövi)jöket biztositani j egyébarán t, mit la V aHiere nem 
tön, ö beavatkozott az államügyekbe, megjelent az államtanácsban, 
hol véleményét gyakran nyilvánitotta; emelletl elég eszélyes volt, 
hogy türje királyi kedvesének hütlenségeit, kinek az udvar, melly 
a bUnt megjutalmazta, nagyon is könnyü hóditásokat nyujtott. Col
bert ügyekezett urának kegyét magának azáltal is biztositani, hogy 
de la V aHiere törvénytelen termékenységát lehetőleg titkolta s Mon
tespan ármányainak kezére járt 1). Illy szolgálatokra használta mi
nisztereit a nagy király ! 

Montespan titokban böjWlt s midün d' Uséz herczegnő e felett 
csodálkozását nyilvánította, azt felelte neki: 11 Tehát mivel egy bünt 
követek el, a többit is mind el kell követnem?" Lelkismerete nem 
engedé nyugodni, s a király is ker.dett engedni a szerelern éa ajtatos
kodás váltakozó érzelmeinek. A kötelesség és szenvedély évekig 
küzdelemben volt nála. Montespan fölébresztette vagy ápolta XIV. 
Lajosban a pompa iránti szeretetet, finomította izlését, kedvezett az 
igazán érdemes iróknak és költőknek s gyakran jó tanácsokat adott 
a királynak. Nem annyira a vonzalom mint a hatalom tartotta bi
lincseiben, mcllyet a király fölött gyakorolt s mellyct mutatni szere
tett j azért mondhatták jogosan: La Vallii~re Rzereti Lajos t, Mon
tes pau a k i r á l y t. 

') A következi) levél olvasható a nagy király muukái közt (V. köt 576. 1.) 
nColbel't urnak. 

n Saint-Germain en Laye, 1678. j unius ló. 
n Hallom, hogy Montespan incliseret fecsegéseket enged meg magának. Ez 

bolond, s ön szives lesz a dolognak végére jil.rni. Hogy ne legyen üriigye Párizs
ban ml\radni, beszéljen ön Novionnal, hogy siettesse a parlamentet tanác.skozásai

nak befejezésére. Tudom, hogy Montespan fenyegette nejét, hogy meg fogja láto
gatni; miután ö el're l<épes lenne s a következményektöl félni lehet, bizom önben, 
hogy ezt mlilgalcadályozza. Ne feledje ezen ügy részleteit s filleg azt, hogy Montes
pan mielllbb tAvozzék Párizsból." 

Malden lord, parlamenti tHg, és a hires Fox hasonló szalgálatot tettek IV. 
Györgyné!, 8 ez nem volt gyalázat reájok nézve, mivel a király ér,lekében c<ele· 

l!ed1ek. Lá~d mistri's Uobinson Emlékiratait. 

8* 
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E két nö az által lett hires, hogy megadta mngát a királynak j 
volt azonban egy, kinek élete egész regény, s ez arról lett hiressé, 
hogy ellen tudott állani a szenvedélynek. d' Aubigné Francziska 
(1635-1719) a niorti hUriönben született, hol atyja, egy reforma
tus, adósságok miatt zárva volt; három éves korában atyja magával 
vitte öt Martinique szigetre, hogy vallását ne változtassa. Franczia
országba visszatérve ragyogó szépsége és szelleme által tünt föl, 
elöbb kalvinista, utóbb kényszerüs~böl katholikus lett. Nagy szük
ségben s minden nrlkül lévén, barátai reávették Scarront, hogy 
ragadja ki e ~zép szerencsétlent a nyomorbóL Scarron, kit a szere
Jemféltés tett költővé, a kicsapongás nyomorékká és tehetlenné, hit
vestársa lett d' Aubigné Francziskának, de nem férje. Bevezetve 
egy feslett társaságba, mellyet SeatTon házánál fogadott, és pedig 
olly korban, midön a szüzeség olly Rzemérmes, hogy zavarban van 
magát sértettnek mutatni, olly idiíbcn, midön az erkölcsök nem csak 
szabadok, hanem teljesen romlottak voltak, Scarron neje szelleme 
és modora által tündökölt j de emellett féltékeny lévén jó nevére 
igen tartózkodó volt magaviseletében, hogy senkit föl ne bátorítson 
s a rosz nydveknek ürügyet ne szolgáltasson a rágalomra 1); és a 
midön a nííkriíl csak a legnagyobb könnyelrnüséggel beszéltek, Scar
ronnéról semmi kétrrtelmü megjegyzést nem hallani, s mindenki 
csak szépségét és szigorURágát tudja magasztalni 2). A haldokló 
Scarron (Hi 60) e szavakat intézte hozzá: "V agyon nélkül hagylak ; 
az erény nem ad vagyont; dc azért maradj mindig erényes" 3). Férje 

1) É!te vége felé ~aint-Cyri elmélkedá•eiben ezelíet irja: .Les femmes 
m'aimaient par<~e que j'étais <lonce dans l>1 société,a t qua je m'occupaia plus des 
autres qua ele mfli-múme; le~ homm~s me suivaiant part•e que j'avais dc la beauté 

et le.> (,'rii.ces dc la jeHnesse. Le goíit qn'on avait pour moi, était plut6t U!le ami
tié générale que de l' amou r." 

") Scarron még U' olR6 perezeiben is tréfált. Erös csuldás vette elö elany-
ny im, hogy halálát varták, s ö kiizben felltiloltott: "Ha mpg;zabadulolt, egy ezé p 
satyrftt. irok a c<uklás ellen." Mi<lön barátait ágya mdlet sirni látta, monrlá ne

kik: n Nem ríl<at.lak m~g titeltet annyira soha, mint amennyire m~gnE'vrttcttelek." 
Sirir;•tát mag:t készítette, melly igy hangzik: 

Pa>aants, ne fai/e> pas de b?·uit 
JJe erainte que je ne m'éveille; 

Cm· voila la p1·ernié?·e nuit 
Que le pauvre Scarron sommeille. 

3
) A már vén Niuon de L'Enclos azt mondt11. ró!H, hog,v .,ifjuságábau s,el

le,nRz<'gÓn.vség·Löl volt erényes; szerottem voln l\ öt m r•ggyógyitani, d., nngyon is
tenfélő volt." 
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halála után a házi harátok elmaradoztak, magára hagytAk cselédjé
vel egy szohában a szegény özvegyet, ki a község alamizsnájái·a 
volt utalva; mindazáltal a leguagyobb szükség és nélkülözés köze
pett féltékenyen meg tudta óvni legdrágább kincsét, jó hirnevét, az 
elmaradhatlan kisértésekkel szem ben. Ekként ir maga: nA szemre
hányás nélkUli magaviselet a legdrágább l<incs; . . . . Én nem akar
tam senki által különösen szerettetni, de ohajtom, hogy mindenki 
dicsérettel s tisztelettel emlitse nevemet, s hogy a becsületes em be
rek helyeslésével találkozzam." Férjének érdemeire támaszkodva 
hasztalan fáradozott abban sok ideig, hogy "nyugdíjat kapjon; bm·á
tai akként segitettek rajta, hogy bevezették öt nagyobb házakba, 
hol bizonyos r.pró házi szolgálatokat teljesített, gondoskodott, hogy 
tüzifa ezereztessék be, hogy a hintó a megrendelt iuöt·e előálljon, 

hogy az asztalnál pontoHan fölszolgáljanak 1) ; s mivel meg kellett 
tanulnia magát kellemessé tenni, megszerzette magának egyuttal az 
előkelő világ könnyed. érintkezési modorát. V égre Montespan asz
szonytól meghivást kapott nevelönöül gyermekeihez (1669), mit 
azonban csak a király kivánatára fogadott el s mivel az ö gyermekei 
voltak. Ezután nem került megerőltetésébe alávetni magát a titko
lózás minden kellemetlenségeinek; hogy társas körben el ne piruljon, 
érvágással élt; s a királyi ajándékok csakh:J.mar azon helyzetbe hoz
ták, hogy megvehette a maintenani jószágot, mellyröl ezentul Main
tcnon aszonynak nevezte magát. 

Lajos király elejénte rosz szemmel nézte ezt az önelégült nőt, 
kinek szellemétől félt; midön azonban Maiutcnon oda törekedett, hogy 
jobb utra térítse mind a királyt, mind ágyasát, viRsza tudta egyuttal uta
sitani az utóbbi szeszélyének és szenvedélyességének kitöréseit; amiért 
a király, ki sokat szenvedett ezek miatt, mindinkább rokonszenvezni 
kezdett vele, s bizalmasabbá lett irányában. Montespan asszony, ez az 
uraskodó szépség, ki nem tudott megba,·átkozni avval a gondolattal, 
hogy uralkodása hanyalióban van, féltékcnynyé lett; nehezére esett, 
hogy kénytelen volt eltitkolni a szerelmet, melylyel azelőtt dicse
kedhetett; minek az lett következménye, hogy a kinily napról napra 
hidegebbé lett irányában, mig ellenben Maintenont annál inkább 
becsültes azt mondta róla: "Ez tud szeretni, szerencse lenne általa 
szerettetni" 2). Az igaz, hogy Montespan szemrehányásai s Mainte
non leczké~ései nem tartóztatták vissza Lajost, hogy ne kezdjen uj 

1) C,;engetyük nem voltak hasznfi.latuan. 

') Oaylus, Deuxicme entretien de Saint-Cyr. 
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sz~relmi viszonyt de Fontanges kisasszonynyal; de midön ez meghalt 
(1681 ), Montespan asszony befolyása meg volt semmisitve, s Mainte
non asszonyt a király megbízta, hogy értesitse versenytársnőjét el
bocsáttatásáról. 

A gőgös nőre borzasztó csapás volt, hogy oda kellett hagynia 
az udvart, mellynél tizenhárom évig uralkodott. A vallásban kerc
sett megnyugvást s egy zárdába vonult, vezeklésre B a jótékonyság 
müveinek gyakorlására adván magát j sőt férjét is szerette volna 
megengesztelni s bocsánatért esdekelt nála, ki azonban ezt megta
gadta tőle most is, valamint akkor, midön gyalázatos engedékenység 
fényes pályát biztosithatott volna számára. 

XIV. Lajos király megfog.}ott erejét s eltompult érzékeit für
dök használata által ügyekezett ujra fölfrisiteni, melly czélra egy 
külön kiválasztott férfiu tanácsaival élt. Maiutenon asszony Istentől 
hivatottnak tekinté magát ar1·a, hogy a királyt a bűn karjaiból ki
ragadja j és valóban sikerült is neki a király becsülését s érzelmeit 
annyira megnyerni, hogy ez öt n ö ül vette, és habár nyil vánosan 
megtagadta is tőle a királynőt illető kitüntetést, bizalmas körben 
annak vallotta öt. Az esküvőnél Louvois miniszter volt a tanu, s a 
király megigérte neki, hogy azt soha nyilvánosságra nem fogja 
hozni j midőn azonban késöbb ennek daczára a király az egybeke
lést nyilvánosan közzé akarta tenni, Louvois térdre borult előtte s 
kérte, hogy inkább ölje meg öt. Ezek a szigoru nlÍniszterek s prae
latusok, kik némán nézték Lajos házasságtörö életét, elviselhetlen 
gyalázatot láttak abban, hogy Scan·on neje, Ninon egykori hálótárija, 
a Capetingek trónjára üljön ; s a történészek, kik magasztalják a 
házasságtörö XIV. Lajost, nem bocsátják meg neki, midön önmagát 
megalázva áldást kér egybekelésére egy független növel. 

Maiutenon asszony előtt nem voltak államtitkok s kabinetjében 
tartattak az értekezletek. A folyamodóknak azt szokta volt mondani, 
hogy ö nem tehet semmit j a király előtt pedig, ki öt. gyakran kér
dezte: "Hogyan vélekedik erről az ön alapossága ?" azzal mente
getözött, hogy nem ért ezen dolgokhoz ; azonban a miniszterrel már 
előre megegyezett, hogy a király akaratját azon tárgyra vagy sze
mélyra vezesse, mellyre ö akarta. A winisztereknek sok tekintettel · 
és különös figyelemmel kellett iránta lenniök, mert a király szünte
len körülötte lévén s hallgatván reá, csak tőle függött, hogy kedvező 
alkalommal megbuktaasa öket. A királylyal szemben mindazáltal 
bizonyos tartózkodással kellvén lennie, ovakodott határozott akara
tot mutatni s ezért hajlandó volt cselszövényekre; ha a királynak 
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eszébe jutott töle valamit mcgtagadni, csak sirni kezdett vagy ,Pe
tegnek tette magát, s miudent keresztül vitt. A magas polezra jutás 
egyébaránt Maintcnonra inkább magányba vonulás volt, mert alig 
látott egy két hölgyet s azokat is C3ak ritkán s másokat még ke
vésbbé fogadott. Maisonfortnak irá: "Miéi-t nem adhatom önnek az 
én tapasztalatomat! Miért nem mulathatom önnek az unalmat, melly 
megöli a nagyokat, s a fáradságot, mellybe kerül, hogy napjaikat 
kitöltsék! Nem veszi ön észre, hogy meghalok a szomoruságtól azon 
szerencsében, mellyet remélni örültség lett volna? Fiatalon és szé
pcn megízleltem az örömeket ; mindenütt szerettek; az érettebb 
korban néhány évet a szellemi foglalkozásnak szenteltem ; a szeren
cse kedvezéseinek magas fukára emelt, és én biztositlak, édes lt~á

nyom, hogy minden állás irtózatos ürt hagy hátra" 1). 

Lajos szerette Maintenont, szerette leányait, szart tte menyét, 
de Yalamennyit csak önmagáért és csak azért, hogy terveit és örö
meit semmiben ne akadályozzák 2). Azt akat·ta, hogy mindazok, kik 
körülötte voltak, mindig egészségeselt, vigak, s minden fáradalomra 
készek legyenek mint ö ; betegség, gyöngélkedés, terhesség nem 
mentették föl az udvarhölgyeket, saját leányait, kedveseit azon kö
telesség alól, hogy az udvarnál megjelenJenek szük ruhákban, tán
czolni, enni, kocsikázni, tekintet nélkül az időjárásra, amidön csak 
neki tetszett. Maiutenon asszonynak, ha fejgörcse vagy láza is volt, 
a hangversenyen meg kellett jelenni, söt szükség esetón az állam
tanács is ágya elött tartott gyülést, s miután a király a fris levegőt 

1) A követke~ö itélet olly tol! L 61 ererl, mellyet nem lehet elnézéssel vlldolni: 
"Hogy Ma.intenon asszonyt mcgitélhessük, ovatosaknalt kell lennünk az irók 
majdnem l!.lta\ános szenvcdélyességével szemben, midön róla beszélnek. A régi 
monarchiába.n annyira ment XIV. Lajos király tisztelete, hogyha ollyhor szemre
há~tyá.st kellett volna neki tenni, ügyeke~telc a v á d nt másra hl!.ritani. A hugenot· 
ták Maintenonbau üldözöjöket látták, a philosophusok szenteslcedönek tartották ; 
quietisták, jansenisuí.k öt vádolták roinden szt·nvedéseikért, csakhogy a király
nak ne lehessen tulajdonitani egyetlen b<ljt som. Saint-Simon herczegi és pairi 
gőgjében nem tudja megbocsátani Scnrron özvegyénel<, hog-y J<'ranc%iaor:;zllg ki
rályának felesége volt; ami egyéb:u·ánt a nemességet illeti, l V. Henrik barátjá
n&k s bajtársá.n&k unokája születésrc több volt, mint XIII. Lajos lovászmesteré
nek fia. LeveleiLen lefesti Maiutcnon önmagát: a szerénység, hiánya minden nagyra
vágyásnak,· a tartózkodás, részrehajlatlanság, a folytonos ovatosság hogy senki
ről se mondjon roszat, ellenkezLLel< azon elöitéletekkcl, melly~ket ellenségei 
ügyekeznek ellene fölhozni." Sismondi, llist. des Fmnyais, tom. XXVII. 187. 

') V .. Fülöpnek irja: Ne viseltessék soha ~enki iránt ragaszkodással. 
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szcPette, az ablakokat föltárta. Egy tervezett kirándulást nem volt 
szabad semmi szin alatt elhalasztani, s szeretett menyét még előre
haladottt terhessége sem menté föl, hogy otthon maradhasson ; mi
nek csakugyan az lett eredménye, hogy kora szüléssel gyermekét 
elvesztette; az udvar, midőn ennek hirét vette, megijedt s aggÓdni 
kezdett, hogy a herczcgnő nem fog több~ sztllni. Mire ez (no.Jm 
merem mondani ez az ember) következőleg felelt: "És ha igy lenne, 
mit bánom én?. Nincs már egy fia? S ha ez meghalna , nincs 
Berry hercze~ már azon korban, hogy megházasodjék ? Ha kora
szülése volt, hát legyen. Én nem al{arok háborittatui utazásaimban 
vagy abban, mit tenni akarok, orvosi tanácsok vagy asszonyi fecse
gések által. Járni kelni fogok amint nekern tetszik 1 s hagyjanak 
engem békével" 1). Az udvaronczok remegtek. 

Lajos szerelmeiben is király volt, s az udvarnak fejet kellett 
hajtania törvénytelen gyermekei előtt; a botrány királyi kiváltság
ként szercpelt, masoknak titkolózni kellett vele. S ugy látszik Saint
Simon igazat rnond : "hogy a királyt a kereszténység kebelében iste
niteni kezdtók"; mcrt téve(léscit épugy tisztelték mint öt magát i 
kortársai tisztelettel voltak az iránt, rnit maguk különben nem utá
noztak volna i Sevigné asszonynak nincs egy kárho.ztató szava. A 
ldrály szerelmi kalandjai a szinpadon szerepeitek hősi alakokban 
nem csak Moliére, de a vallásos Racine müveiben is; s ezzel kor
társai részeseivé lettek az ö hibáinak, mellyeket belyeseltek. 

Vallásosság. 
Kortársai többet gondolván a vallás dogmatikai mint moralis 

oldalával, az erényre és kötelességre kevesebbet adtak, mint a kül
söségekre. A ke1·eszténység az akko1·i életmódnak kiegészítő részét 
képezte mint valami szertartás, mellynek bizonyos órák voltak szen
telve s melly csak idötöltésül szolgált; az egyházi szónoklatra épugy 
jelentek meg, mintha csak szinházba mentek volna 2). Colbert, ki 

'l Saint-Simon. 
2

) Sévigné ass";ony igy ir: "Bourdaloue atyn prédikált ; j6 Isten! érdemé
vel nem ér föl semmi dic8é•·et. - Mast:aron és Ilonrdnlono fölváltva elveket é• 
kielégitést szereznelt nekem, mellycku ck engem szentté kellene tenniök. :Én ez al· 
kalommal csak ft!tólagosan dics érem egy ki•sé magamat, s ezért bocsánatot ké
rek Mascarontól és Bourdalottet61. Minden reggel egyiket vagy másikat hallga· 
tom ; nyolczadrész~ azon csodadolgoknnk, mikot mondnnak, szentté tehetne. -
Maiiiérenek egy kis clalmiivého mcgyek, melly Pelisaari házában adatik, s zenéje 
bámulatos . . . . Az Pgész f.1r~aug alatt csak egy vagy két b:íl van Párizll
ban; néhány álr.rczost lehetett látni, de csak keveset. Igen nagy melancholia 
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olly vallásos volt, hogy családja számára egy breviariumot nyomatott 
B az uton is. abból imádkozott, pillaoatig sem habozott La V alJiere 
aBszor.yt a chailloti zárdából megszöktetni, hogy Lajos karjaiba vigye. 
A vallásosság az udvarnál nagyon kedves dolog volt (régibb idöröl 
beszélek) j a böjt alatt egyházi hangversenyek, carrousselek, szini 
előadások tartattak, s gyakran a ruulatság szentbeszéddel végződött. 
Midön XIV. Lajos szenteskedö lett, az udvar ügyekezett öt utánozni, 
B a kicsapongás a képmutatás köpenyébe burkolózott. 

Saint-Simon irja, hogy XIV. Lajos életében csak egyszer mu
lasztotta el a misét; mellyet mindig térdelve hallgatott, az evange
liom kivételéveL A szent-olvasót imádkozta, mert más imádságot 
nem tudott. Szigoruan megtartotta a böjtöt, s a nagyböjt kezdete 
előtt intelmet tartott udvarának s megtiltotta, nehogy valakinek bus
ételt adni merjenek. 1666-ban igy nyilatkozik: "Tekintettel arra, 
hogy semmi sem hozhatja meg annyira az ég áldását nekünk s álla
munknak, mint ha gondoskodunk, hogy a szent parancsok megtar
tassanak, s megbüntettessenek mindazok, kik annyira megfeledkez 
nek, hogy káromkodnak, hiában esküsznek s lsten szent nevét meg
vetik", ~ miután látta, hogy parancsait nem követik, még szigorubh 
rendszabályokat adott ki azok ellen, kik káromkodnak, "vagy a 
szent szüz és a többi szentek nevét tiszteletlenül emlitik. Akarjuk, 
mond, hogy az, ki ezen bünt elköveti, először vagyonához és a ká
romkodás sulyához mért pénzbirsággal büntettessék, melly birságból 
két rész a kórházak és templomok javára, egy rész pedig a feladó
nak esik. A konok ellenszegülök másodszor, harmadszor és ne
gyedszer kétszeres, háromszoros és négyszeres pénzbirsággal bün
tettetnek j ötödszörre pelengérre állittatnak ünnepnapon reggeli 
nyolcz órától délutáni egy óráig; hatodszori vétségnél a bitófa alá 
vezettetnek, s felső ajakuk tüzes vassal átszut'atik ; hetedszer hason
lóképen a bitófa alatt alsó ajakuk szuratik illy módon át. A meg
átalkodottaknak nyelvök kivágatik. Ami a borzasztó káromkodáso
kat illeti, mellyek lsten clleni hütlenséget foglalnak magukban, az 
ö jóságát, tulajdonságait gunyolják, akarjult, hogy azok a legsulyo-

uralkodik ••.. llour<lalone atya egy ~zcntbcszédot tartott, melly az eg~sz világot 
lelkesedésre ragadta, s olly erőteljes volt, hogy az udvaronczak reszkedtek. Evan
geliarn hirdetője még soha illy magasztosan és illy hangosan nem hirdette a 
keresztény igazságokat. Azt bizonyította, hogy minden hatalomnak a törvény allP. 
kell vetve lennie, a mi Urunk pí·ldája szerint, ki a templomba vitette magát. 
Maodbatom. neked, édes leányom, hogy ö a tölrély legfelső l> b fokára emelkedett B 

hogy bizonyos helyeket ugy fejtegetett, mint ezt sz. Pál apostol tette vol ua." 



sabb büntetésekkel illettessenek, a bün nagyságúiJOz képest a birák 
itélete szerint." Szigoru büntetéseket szabott azokr11, kik a böjtöt 
megszegtélt, valamint a plebánosokra, kik a szentbe!>zédek tartását 
elhanyagolták, vagy misékél't, keresztelésekért s temetésekért tul
ságos dijt követeltek. A hitküldéreket Levantéban kedvezmények
ben részesítette, s támogatta az által, hogy öket gyakran konzulokká 
nevezte, s védelmezte öket minden sértés ellen : Salonichban nyil
vános templomot eszközölt a keresztények részére, Bethlehemben 
visszaadatta a templomot; megakadályozta a keresztények elüzeté
sét Chiosból s neki volt köszönhetö, hogy Aleppóban hitküldérek 
telepedhettek le, s mások ismét Siamban müködhettck. 

Harmincz évig volt a királynak gyóntatóatyja La Chaise jé
zustársasági atya, kinek halála után 1.'elliert valasztotta ugyanazon 
rendből, ki egyébaránt nagyobb hajlammal volt a despotismus iránt 
mint előde. Miután a király nem engedte meg többi környezetének 
a közeledést személyéhez, ezáltal azok befolyásának, kik vele foly
tonos lelki érintkezésben voltak, termeszetesen igen nagynak kellett 
lenni. Az ajtatosság jó cselekedetek nélkül csak üres látszat, s ezért 
panaszkodik gyakran leveleiben Maiutenon asszony, hogy a király
ban nem találja azon bensö vall::u;osságot és érzelmet, melylyel ö 

bir: "La Chaise atya nyilvános és átalános elve, hogy az ajtatosak 
nem érnek semmit" irja Maiutenon 1). "A király legfőbb vallása, 
mondja Duclos, a királyi hatalow hitében allott. Mint járatlan a 
hittan dolgaiban, minden valódi vagy képzelt eretnekséget engedet
lenség gyanánt büntetett s azt hitte, hogy saját vétkeiért mások bün
tetésével bünhödik. Az egyház fegyelmére törekedett s ami a sza
bályoktól eltért, azt lázadásnak tekintette s mint ollyat büntette: azt 
szerette volna, hogy senkinek kételyei ne legyenek, senki ne lelke
sedjék, vagy kulatni ne akal'jon; azt követelte hogy rendes életet 
éljenek azok, kiknek ő olly rosz példákat adott." 

S ezen készségesen elviselt és tisztelt despotismus sulya alatt 
csak is a vallás juttathatta az igazságot a királyig. Bármilly gyön
géknek is látszanak ma Bossuet beszédei, mellyeket az udvarnál tar
tott, hol a gyülölet a szentszék iránt a legélénkebb volt, mégis mély 
benyomást kellett azoknak tenniök. "ü h sze nt gallikán egyház, te 
tudományokban, erényekben tündökl/í, erőteljes egyház, remélem, 
te soha, soha nem fogod megkisérleni azon szerencsétlenséget, hogy 
elszakadj a római anyaszentegyháztóL Azon légy, hogy az utóvilág 

1) De Noailles bibowokhoz iutézo;tt le\·éi 1693. decl!<. 29, 



ollyannak lásson mint az elmult századok, a kereszténység diszének, 
a világ világosságának, hogy mindig egyike légy azon ö1·ökkévaló 
egyház legerőteljesb és legdicsőbb részeinek, mellyct a feltámadott 
Krisztus alapitott az egész földkerekségenu 1). 

A nagyravágyó fejedelemnek pedig más alkalommal, bár híze
legve neki, ajánlá a szükséges mérséklést 2): "Ragadja meg Fel
séged azon üdvös fegyvereket, mellyekröl szent Pál beszél, a hitet, 
az imádságot, a buzgóságot, az alázatosságot, mellyekkel ezen élet 
mulandóságai és szorongattatásai között a gyözelmet biztosithatjuk 
magunknak. Mint n világ bírájának, kinek maga a sze1·enese szalgála
tában áll, ha a szerencse általában valamit ér, csak egy ellenségtől kell 
félnie Felségednek, s ez Felséged maga, Felséged győzelmei, Felséged 
dicsősége, azon határtalan hatalom, melly annyira szükséges az állam 
vezetésére, annyira veszélyes, hogy az ernber önnönmagát vezesse. 
A ki mindent tehet, nem tehet eleget j a ki mindent tehet, hatalmát 
rendesen önmaga ellen fordítja; midön a világ mindent megenged 
nekünk, nagyon nehéz valamit megtagadni magunktól. De a nagy 
dicsöség, a nagy erény azon tudományban rejlik, hogy az ember, mint 
Felséged, tudjon magának határokat szabni s a szabályok korl?tai 
között maradni, hamindjárt a szabály nekünk engedni is látszik. u 

Nem tartozik munkám feladatához Bossuet többi leveleivel 
behatóbban foglalkozni vagy azon tanácsadások elösorolásába bocsát
kozni, ruellyeket a királynnk ad illy czimü iratában: M i ll y e n n ek 
kelllenni a király ajtatosságának; azt csak Isten tud
hatja, hogyan hozta XIV. Lajos összhang-~asba mindennapi kicsapon
gásait és számtalan, titkos és mulékony szerelmeit azon vallásosság
gal, mellyet mutatui sze1·etett. Mi örültünk a felett, hogy egy sze
gény pap találkozott, ki husvétkor megfagadta Montespantúl a fel
oldozást. A királyt ez ingerUltségbe hozta j hivatta azonnal a pap 
plébánosát, hivatta Bossuet-t j azonhan mindkettcn kijelentel ték, 
hogy a pap csak kötelességét teljesítette. "Bossuet olly erélylyel 
beszélt, mond Maintenon asszony, olly ügyesen tudta a vallúst és 
dicsőséget beszédében egymás mellé állitani, hogy a király, kinek 
csak az igazat kellett megmondani, megindulva kelt föl e szavakkal: 
"Nem fogom öt látni többé !u J) -- Bossuet utasíttatott, hogy bo-

1) Oeuvres de Bossuet (Beaucé l~u~and kiadása) IV. köt. 340. l. 
") Ugyanott, 349 l. 

3) Maiutenon ezeket irja Saint-Gerannak: Je vous l'avais bien dit que M. de 
Condon jouerait dans cette alfaire uu persoonage de dupe. Il a beaucoup d'esprit, 
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csassa el öt, s egy időre eszközölte is eltávolítását. A szigoru Bour
dalouehoz, ki a királyi udvarnál a házasságtörésről szónokolt és Da
vid "Tu es" szavainak idézésével rémülésbe ejtette az udvaronczokat, 
a király igy szólt: "Atyám, ön velem most meg lesz elégedve j ma
dame Clagnyban van" j a rendithetlen jezsuita azonban igy felelt: 
"Isten jobban meg lenne elégedve, ha Clagny Versaillestól nyolczvan 
mérföldnyi távolságra lenne. u 

Bossuet pedig ezeket írja a királynak: Nyugtalankodásarn 
Felséged üdve miatt naponkint növekszik, mert mindinkább látom 
a veszélyeket, mellyek Felségedet fenyegetik. Kérem, parancsolja 
meg La Chaisenek, hogy i1jon nekem valamit azon úllapotról, melly
ben Felséged van; - én valóban boldog leszek, ha ha!lhatom, hogy 
az elválás és a foglalkozás meghoz ták, mint vártuk, az udvös hatást .... 
Parancsa szerint gyakran meglátogatom Montespan asszonyt s meg
lehetösen nyugodtnak találom üt. Sokat foglalkozik jó cselekrné
nyekkel, s igen megindultnak látom öt, valahányszor eléje tárom az 
igazságokat, mint Felségeddel szoktam tenni. Vajha a Mindenható 
azokat mindkettöjöknek mélyen szivökbe oltaná, s munkáját befe
jezné, hogy annyi könyek, annyi erőszak, mellyet magukon tettek, 
hiába ne legyenek" 1). Szám os barátai, kiknek ö közvetitöül szol
gll.lt, hogy a királyhoz férjenek s tőle kegyeket nye•jenek, fel tud
ták ujra éleszteni az uralkodó szenvedélyét ; Bossuet sietett a királyt 
lebeszélni, de Lajostól e választ nyerte: "Ne beszéljen nekem többet. 
Parancsot adtam, hogy Montespan számára a palotában egy lakosz
tályt rendezzenek be." Vég1·e ujra elüzte öt az udvartól; azonban 
bünbánásnak senki scm fogja mondhatni azt, mit a szenvedelmek 
változása idézett elö 2). 

maisil n'a pas celui de la Cour. A vec tou t Mou zcle, il a fait précisément ce que 
Lauzun anrait eu hunte de iaire. Il voulait les convertir, et il Jes a raccommodés. 
C'est u no chose inutile, madame, que toui ces p1·ojets: il n'y a que Je pere Ln Cba
ise, qui puisse les faire réussir. Il a déploré vingt fois avec moi les égarements 
du roi; mais pourqnoi ne !ui interdit-il p~s absolument J'usagc cles sacrements? 
ll se contente d'unc demi-couversion. Vous voyez bien qu'il a. du vrai dans 
les Petites Lettres. Le pe,·o La Chai~e est un honnute hom me; mais !'air de Ja 
Cour gáte la vertit la plus pure, et adoncit la plus sévcre. 

l) Oeuvres de Bossuet, 41. 1<. 1G6. és k. J. 

") "A király nem e;;y.>zer folyamodott kételyeiben Bossnot tanácsaihoz, ki 
nagy befolyással volt re;í, s Bossuet nem egyszer >zÓ)(ott hozzá az egyház első 

századaihoz és püspökeihez rnéltó nyiltsftggal. Ollyl<ar megahdztá a feslettség
nek folyamát s elég bátorsággal birt iildözöbe venni azt, ki őt kerülte. Végre si-
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Bossuet egyébaránt nem csak a király lelki üdvével, de a né
pek érdekeivel i~ törődött; a többi között igy ir a királynak: "Az 
igazságosságnak rendkivüli szeretete, eléggé nem becsüliletö jóság 
és szelidség Felségednek született tulajdonai: ezen dolgokba he
lyezte Isten Felséged kötelmeinek legnagyobb részét • . . . Felséged 
trónját Istentől nyerte; az ö helyét foglalja el rajta s az ö törvényei 
szerint kell uralkodnia. A fiirvények azonban, mellyeket Isten adott, 
azt parancsolják, hogy Felséged hatalma csak a gonoszokra legyen 
félelmes és hogy a többiek engedelmességben Felséged iránt, béké
ben és nyugalomban élhessenek ... Jól tudom én, milly nehéz Fel
ségednek, hogy népét mindazon könnyítésekben részesitse, mellyekre 
szüksége volna, mi majdnem lehetlen egy há.hom közepett, melly 
Felségedet rendkivüli kiadásokra és áldozatokra kényszeríti, hogy 
megtarthassa szövetségeseit; de a háboru azon köteimet is rója Fel
ségedre, hogy népét ne engedje elnyomatni, mert egyedül ennek 
segitségével viselhet háborut. Lehetlen, hogy azon sok rosz, mi az 
államot elsülyeszthetné , gyógyitható ne legyen; mert ha ez igy 
volna, akkor minden el volna veszve ; de az eszközöket csak a leg
nagyobb gonddal és sok türelemmel találhatni fel. Nem feladatom 
azokról beszélni; de azt egész bizonyossággal tudom, hogy ha Fel
séged határozottan kijelentené, hogy valameily dolgot akar, ha ..•. 
értés ül adja, miszerint ezen dologban nem aka-r:ja magát ámittatni 
s hogy csak alapos és hathatós szolgálattal van Felséged akaratának 
elég téve, ugy azok, kikre parancsainak kivitelét bízza, akaratához 
alkalmazkodni s ügyekezni fognak, hogy e legigazságosabb akarat
nyilvánitásnak eleget tegyenek. Egyébaránt legyen Felséged meg
győződve, hogy bármilly jók is legyenek azok eszközei, kik Felsé
gednek azoigálatot tesznek a népek terheiuek könnyitésében, ezek 
akarata soha sem le~z egyenlií Felségedével ... , . Ismételve azt 
hozzák föl a királyoknak, hogy a népek természetöknél fogva haj
landók panaszkodni, hogy lehetlen öket kielégiteni, bármit adjanak 
is nekik: anélkül azonban, llogy a századok történelmében messze 
visszanyuljunk, a mi jelen szazadunk látta IV. Henriket állhatatos 
és találékony jóságával a gyógyszerek fölkeresésében az állam bajai 
ellen s az eszközök föltalálásában a népek kielégítésére, hogy érez
tethesse s elmondathassa velök, miszerint boldogok" 1). 

k•·rült neki megszüutetni mincleu szcrelmi összeköttetést, s ezen nary müvét azon 
eröfe•zitéssel koronhztH, me Ily Montespnn asszo11yt v{•glrépen ldzárt.a az ndvarb61." 

Saint-Simon. 
1) Oeovres, 1675. II. kiit. 170 R köv. lap. 



126 

Milly fényes udvarnak kellett egyébaránt annak lennie, hol 
Turenne, Condé, Colbert, Vauban a templomból, mellyben Mascaron 
és Bourrlaloue utólérhetlen ékesszólással mennydörögtek a szinházak 
ellen, oda siettek, hogy Corneille, Moliere, Racine remekmüveinek 
tap~oljanak j hol a társaságokban Bouileau kritikáit, La Fontaine 
czélzásnit, Arnauld és Pascal vitáit, La Rochefoucauld csípős maxi
máit lehetett hallani, hol Lulli dallamait, Poussin és Le Sueur remek 
festvényeit, Penault építményeit lehetett bámulni j hol a legkitUnöbb 
tudósok nézték át s rendezték sajtó alá a dauphin neveléséhez szük
ségclt és csupán evégre irt tankönyveket; hol az ,.,Értekezés az 
egyetemes történelemről" és "Telemaque" irattak! Versailles erdő
iben, hol a c,;ábitás és kéj egyesli l tek, volt egy "bölcsészek utja," 
mellyen Fénelon, Flenry, La Bruyere, Pelisson és mások sétáltak "és 
ott lehntett látni Bos!<uet-t, midön valameily iró munkájában előfor
duló nehézség iránt fölvetett kérdéseket megoldotta, a dogmát ma
gyará:l.gatta, beszélt valameily történelmi tény vagy bölcselmi pro
blcma felett. Teljes szabadság uralkodott ott, mindenröl tartózkodás 
nélkül lehetett nyilatküzni: a vallás és a bölcsészet nehéz kérdései 
mellett beszéltek az irodalom uj figyelemreméltóbb termékeiröl, 
mellyek a kiizönséget foglalkoztatták; s Bossuet elragadtatva min
dcn nagy és magasztos iránti lelkesedésétöl, gyak1·an elszavalta csal
hatlan emlékezettel ujabb c!s régibb irók munkáiból a legszebb he
lyeket" t). 

Illy környezettel jelent meg XIV. Lajos király kortársai elött, 
igy jelenik meg az utókor elütt; és ámbár mindezen nagy férfiakat 
a megelőző fonadalom teremtette s azon korban nyerték kiképezte
tésöket, a dicsöség mégis azé, aki paranc~ol, s nem azé, ki tanácsot 
ad; - és XlV. Lajos nagyon szeretett dicsekedni minisztereivel, 
hadvezéreivel, korának költőivel é:> múvészeivel, mintha mindany
nyían az ö müve s királyi szellemének kifolyása lettek volna; söt 
saját dicsőségét látta megröviditve, ht~ valaki az ö támogatása nélkül 
részesült kitüntetésben. 

Rambonillet -palota. 
Egy nemzetbeliök azt mondta, hogy "a. francziák szeretik a 

livréet viselni"; s illy izlés mellett igen természetesen azok tisztel· 
tetnek legjobban, kiknek Jivréejök legszebben és leggazdagabban 
van hirnezve. Akkor bizonynit valónak, rnint soha, azon mondat, 
hogy "az egész világ a király példaja után indul." IV. Henrik, ka-

') Le Dieu 
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tona testtel lélekkel, a finom modort, melylyel maga sem birt, nem 
olthatta a nemesség be, de megkedveltette velök a szerelmi kalan
dolt at. XIIL Lajos alatt c ledér hajlam az ajtatoskodás fátyola alá 
rejté magát, a Fronde alatt azonban nagyszerU erkölcstelenséggé fa
ju!t, tőrt és mérget fogad ván szolgálatába; magas sziiletésii, de ki
csapongó és ármányos hölgyek adtak irányt a társaságnak, melly 
ellenmondásból állott, és csípős beszédeivd s gunyolódásnival a leg
komolyabb és legszentebb dolgokat sem kim élte, hol az ízlést a tul
zá~sal, az erkölcsöket a nevetségessé tételld, a jó érzést a szenvedé
lyekkel megrontották. Ezen romlottságot akarták korlátozni a "pre
cieuses"-ök j kik mindenesetrc megérdemelték lVIoliere kiolthatlan 
gunyolódását; azonban mcgitélésiiknél tekintetbe kell vennünk, hogy 
az emberi természet gyöngesége magában hordja a veszélyt, hogy 
valame1ly hibának javításánál az ellenkezőbe esik. Hiresekké lettek 
ezen idöben ama társasköriik, mellyeket V i vonn e Katalin gyiijtött 
palotájában maga köré. E n ö, Pisa ni ur és Saveili asszony leánya, 
Rambonillet marquis XIII. Lajos király főruhatárnokának özvegye 
volt .. Ezen kör Medici Katalin udvarának maradékaiból, az ország 
legnevezetesb és legszellemdu~abb férfiaiból állott, minök Riehelieu, 
Condé, Corneille, és ollyrmokból, kil{nek egyedüli érdemlik az volt, 
hogy fényes név iirökösci voltak, vagy élénk szellemmel bírtak. A 
társaság dísze és CEillaga d' Angennes Julia volt, a Mdici cflalád 
örököse, épolly szép mint szellemdus és müvclt, ll mindenki által 
sz eretett, kik a szellemct és szeretetreméltóságot hecsiilni tudták. 
Tizenkét évig udvaroltatott magának Montosier hercz<'ggel, mignem 
végre hervadni kezdvén férjhez ment hozzá; a herezeg egy J u l i a
b ok r é t á t nyujtott át neki hódolata jeiéül, mellynek minuen kvele 
egy költeményt tartalmazott az ő dicséretére. 

Ezekből s a következökből láthatjuk, a divatnak, a gondola
toknak s a viseletnek milly nególyzése uralkodott ama társaságban ; 
hol mindazált::~l nem tettek egyebet, mint segédkezet nyujtottak a 
királynak, ki Ft·ancziaország haladásán fáradozott nyelvének és szo
kásainak tisztításával, a mult idők viharai által hátrahagyott durva· 
ságok simitásával s a szellemek {•s Mrsalgás finomításávaL Az első 
precienses-ök egyébaránt kiilönböztek az utóbbiaktól, kik tulzásaik
kal nevet~égessé tették magukat. Első követeléslik volt az erköl
csös magaviselet, azután finom modor a társalgásban, élénk, pezsgő 
szellem, s csin a beszédben. Nem vult például szabad mondani: 
"szereteni a görögdinnyét", hanem azt mondták: "tisztelem" j ügye· 
keztek a kiejtéssel megegyezi)bb helyesirást hozni be, hogy a nők 
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is képesek legyenek olly hibátlanul írni, mint az akademikusok j s 
valójúban nem egy általok behozott javítás lőn altalánosan elfogadott 
szabálylyá a helyesirásban 1). 

Illy m•'•don nyerte vissza a franczia társaság az elvesztett. gra
tiát és elegantiát, miben szerclmi kalandok, az oppositiónak némi 
ma•·adéka és másré'lzről bizonyos vallásossági forma szolgá.ltak né
mileg segélyülj épugy mint a forradalom után Stael és Récamier 
a3szonyok salonjaiban. A szellemi élvezetekben közremüködött 
Fr:mcziaország szine java; Voiiure itt a fölött vitatkozott, hogy 
m u sc a r d i n használandó-e vagy m us c a d i n, számüzessék-e a 
használatból a c a r kötszó vagy nem j Comeille remegve olvasta 
C i d e t vagy P o l i u t t o-t j Moliere uj eriít meritett, midön egy
valaki közbekiáltott: "Bátorság! ez az igazi komikus !"; Bossuet 
tizenhatéves korá ban késő éjjel tartotta els ö beszédét, s Voiture e 
szavai: "Soha sem hallottam még, sem illy korán, sem illy későn 
szónokolni," hiressé tették öt. Ezen társas körökben olvasták Ra
cine A t h a l i e-ját vagy Benserade legujabb sonettjét, Bourdaloue 
szentbeszédeit vagy La Rochefoucauld maximáit j ott mérlegelték 
ezek értékét s az ott kimondott ítéletek megdöntbeHeneknek tekin
tettek s alapját képezték azon szabályoknak, mellyeket Boileau A r t 
p o é t i q u e-jában megörökített. A nemesség is szeretett volna a 
tudósok sorában tündökölni s mindcntudást kezdett negélyezni, anél
kül hogy a tanulmány fáradalm:tinalt alávetette volna magát. A 
nrgélyzés tehát megelőzte a jóizlést; azonban a törekvés müvelt 
szellem által tUncliikölni azon jót eredményezte, hogy a nemesség, 
mclly tudomány és müveltség tekintetében teljesen el volt hanya
golva, a tudományokkal komolyan foglalkozni kezdett. 

De ezen irányzat csakhamar tulzásba csapott át s nevetségessé 
lett j gyönge tehetségek versenyezni akartkk ama szellemmel és mo
dorral, s negélyzökké lettek. Ezen hamis precienses-ök bizonyos sza
bályokat állapitottak meg a szólásban, mellyek épolly szigoruan 
megtartandák voltak, mint a lovagiasság törvényei j régi és uj irók
ból minden lépten idézetcket kellett használni a beszédben ~) i ke
rcsztneveket az akkoriban annyira kedvelt terjedelmes regényekből 
kölcsönöztek j az eredeti valódi kifejezések helyett körülirásokat 

1) Mint tele, próne, s•2reté, ,;:r, avis, ave~, ehelyP.tt: teste, proane, scureté, 
aa.ge, advia, avecque. 

2) Midön Mign11rd panl\szkodott, hogy leányának nincs emlékezö tehetsége: 
.ön szerencsés, felelé neki Nino n, legalál,lJ leánya nem fog idézni. • 
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használtak 1) j minek az lett következménye, hogy az önalkotta 
nyelvbábelt maguk is alig tudták megérteni, s Ménage ezen nyelv
rontás ellen irta a nRequete des Dictionnaires" czimü satyrnját. 

A kizárólagos világ ezen hölgyei a nap nagy részét az ágyban 
töltötték, ott fogadták a látogatásokat s folytatták a társalgást j söt 
szokásban volt még az is, hogy az uj házasok gazdagon fölpiperézett 
ágyakban virágok és illatszerek közé temetkezve fekve fogadták a 
tisztelgök szerencsekivá.natait. Egy r o n d e a u, egy talány, vagy 
egy szellemdus bille t szolgá.lt bevezetöiil az irányadó körbe j a be
vezetett ezen pillanattól kezdve precieux lett s szavai, mellyeket aj
kain kiejtett, precieuses-ök. Epigrammok, sonettck, levelek, szójátékok 
képezték e kör szellemi eledelét, mellynek mindent kellett tudni 2) 
s a dolgok alapját ismerni 3), akár tanulmányozták azt vagy nem. 
A lovagkorból visszamaradt nyom gyanánt szokásban volt még 
ekkor, hogy az ifjakat valameily hölgyre bizták: e kör hölgyei is 
mindnyájan választottak maguknak egy-egy kedvenczet, kit minden 
alkalommal kitüntettek, de csakis a kitüntető czim volt az egyetlen 
kegy, miben részesitették, mert a legcsekélyebb t es t i gondolat, 
mint ök mondani szokták, elég lett volna arra, hogy valakit ezen 
Olympból kizárjon; az o bs c é n i t é szó mindig ajkaikon volt, s 
ba valaki az exclusiv körön kivül kevésbbé válogatott társaságba 
elegyedett, arról azt mondták, hogy bepiszkolta magát (nencanaillé"). 
Voiture, ki &nnnyi szenvedélyteli levelet irt d' Angeunes Juliának, 
azért mert egy nap karját merészkedett megcsókolni, az örökös 
kegyvesztés veszélyében forgott. Az önzés e körökben a többé ke
vésbbé hamis· érzelem álczájába öltözött j minden badarság fontos
ságra vergődött; két-soros levélke, egy szereneséseD választott mon
dat százszorosan ismételtetett 1 magyaráztatott és utánoztatott; La 
Sablierenek egy madrigálja, Benseradenak egy négy-soros verse 
nagy eseményUnt üdvözöltetett; s e körök hölgyei közöl számosak
nak van életrajza vagy emlékirata átadva az utókornak. 

A.z. ud,·ar. 
Ezután jött az udvar uralma, mellynek példájára mindenkit 

1} Moliére ezerint a "szolga" helyett "sziikaégest" használtak; a "sdkek" 
a ,,tár•algáa kényelmei" voltak; a "hál6sipk"" a "hazugságok ártatlan biinréazeae" 
az .,olviL86" ".tzellemi loocz", a "viz" "ég·i tükör"; s igy sz61tak: "Ne legyen ön ke
gyetlen ezen ~zék iránt, melly ön felé nyujtja karjait ;" vagy : "Attac!tez sur eu 
gana la réflexion de votre odorat." 

') Lea gena de qualité aavent tout sam avoir rien appria. lloliére. 
l) Sav(Jir le jin des .fina. 

XVI. 9 
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szerelern és ajtatoskodás, heroismus és irodalom foglalkocltatott. A 
házassági hüiiég nevetség tárgyát képezte Molicre vigjátékaiban s 
kigunyoltatott a király élete által, ki a nemes cselekedet köpenyével 
akarta kicsapongásait takarni. Miután a király l•intajában nyilváno
san mutathatta magát a királynővel, Montespan és La Valliére asz
szonynyal s törvdnytelen gyermekeit a parlament által törvényesit
hette, illyesmiben nern botránkozhattak meg azon kor erkölcsi néze
tei; s alig ismerte el a király tenné~zetc~ gyermekeit, azonnal a 
versaillesi udvarhoz siettek az összes fejedelmek törvénytelen gyer
melo;ei. Az udvaroncz pazar volt a játékban, fogatokban, vadásza
tokban, egyálblán ruindenben, mi a fényűzéshez t11rtozott; köonyel
müen és feJtünő módon szórta pénzét, mert a fösvénység megbocsát
hatlan bün lett volna; egyedül a király felé fordult minden tekintet. 
C;;ipkékkel és szalagokkal bori tv a, hé\sökként me n tek a halál elé; 
a fiatalság a harcztéren kezdte pályáját; az ifju urak könyveiket 
m!lgukkal vitték a. harcztérre, s a tábori sátrakból kerültek ki Saint
Evremond, Cartesius, Vauvenargues, Bnssy a franczia Petronius 1); 

Algier bombáztatásának, a Rajna melle1ti csatlik s a candiai tüzak
ná.k veszélyei között a f1·anczia szellem élczekben tört ki, s "' harczo
sok enyelegve haltak meg. 

Pui1kltk. 
Az udvarnál, hol az általános fényben a különbség elenyészett2), 

még a férfiak is festették arczai kat., fölcsipkézve, himzések kel é 3 

szalagokkal megrakvn, csinos karddal oldalukon, kimért taglejtések
kel ö) és óriási parókákban jelentek meg. Czélzás~al a legnagyobb 

1) Hisloi1·e amou1·evse des Gmtles (1665) czimii mnnk{tjáLan l~i;·ta az ud
var bolrányait, s ezért Rzámiizték. 

2
) Az a kk ori fényes életm6d nem volt szült körre szoritva, mintán Main

tenon MSZ•>ny 1680-ban kisd.mitotta, miszorint fivére 9000 livres jövedelemmel 
Versaillesban jú ház>\i bérelhet, tarthat t.iz inast, négy lovat, két kocsist 9 napon
Itint j6 asztalt. 

") Marini, ki, Francziaországh:m kitiintetvfl awn na~·ylelkii fogndtat!tsRal, 
mellyh<'n a charlatnnismus az érdem rovás{tra részc-,iiJni szolrot.t, boh6zatoldtal fi_ 

zet.te vissza a meg nem érdemlett ltitiin 1 ctl·s<·ket, Callot ecseténelt segélvével 
l<özli a bizarr öltözéket, a borzasztó hoh6s(Lgokat, az iirökös változásokM, a ~ziin
telen polgári h:Íh0rnkat, a m~rték1 ctlen J,ic~apor:gftsokat, w-rPkodéseket, ves?.eked<\se
ltet, zavarokat, "mrllyeknek tönltre lfallen~ t.e.rmiP,' ehelyett fentartj:~k Franc?.iii.Ol'
~?:tl.gnt. A nök férfi"k ~7.erepét. viszik, 11. fédi>tk nök~t; rzelt kormánynzzhk 11. ház~t éa 

mindPnt, amazok bitorolják a níli esi n t., féuyl "" a galanterikt. E:r:ek halvftnyak 
iigyekeznek lenni, mintha negyednapos hidegldésöl< lenne, tapaszt raknalt arcz" k. 

ra, s hajail{at ueli~zteúl< auuyira, hogy egé,zen véneitnek litszano.k, aLronc~ot 
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könyvalakra in-folio-parókáknak nevezték azokat, mellyeknek fürt
jeik a vállakra és mellre hullottak s mellyeket ( 1630-ban) De La 
Riviére abbé hozott divatba; az udvari parókák ollykor 21/2 fontot 
is nyomtak; a legkeresettebbek voltak a szöke hajak, s az illy szinü 
hajnak unciáját 50 egész 80 livres-vel fizették, ugy hogy egy paróka 
nem ritkán 3000 frankba is került. Képzelhetjük, mennyibe jött 
annak fenta,rtása! 1) A hölgyek is nagy parókákat viseltek 2); s 
midön 1714-ben két angol hölgy jelent meg Versaillesban, hogy a 
királyt vacsorálni lássa, az udvaronczok közeitt susogás és meglepe
tés keletkezett alacsony hajfodrozatuk miatt: a nagy király azonban 
megtudván c mozgalom okát, a holgyeket magához hivatá, s mint
hogy szépek és szép termetüek voltak, megdicsérte öket, megje
gyezvén, miszerint az udvarhölgyek is, ha belátásuk volna, épugy 
fésülködnének. Ez elegendő volt arra, hogy a nök egész éjet par6-
kájok átigazitására fordítsák s a három emeletböJ kettöt levegyenek 
az egész sodronykésziilékkel, me Ily azt összetartá; másnap a misén 

vbelnek, mi nagy terjedeimet kölc,önöz nekik. A férfiak még a leg.:Jsikorgóbb hi
degben is ingben járnak, melly alatt azonban más mhát viselnek ; mindig sarkan
tyus csizrnflt hordanak, Irabár i•tállójukb:m egyotlen lóval ,11em bimalt ; piro~ kö
penyben és mallényben u~y néznek ki mint a bibornokok ; azután tarklik mint a 
festéktábla, s hos•zabb tollat viselnek mint a rókafark, fejükön azonkivül .egy mfl
sodik fejet, mellyet parókáuak neveznek. 

• Ha látuátok engem ! (folytlitja) nadrágomból, melly alig tapad csipömre, 
az in;; kilóg; l< ét rüf csipke kell lábszáraiiDra; fejem csalánszövetbo göngyöl

ve egészen mereven áll. Lyoni barna nemez-kalapom a marokkói fejedelemnek 
is elég lLrny.íkot adna s hegyesebb a toronp1ál: sz6val, itt minden lregyes, !<alap, 
me Ilény, c~izma, b~tjvia e l et, fej s még a házak födelei is. A nemes urak éjjel 
nappal sétálgatn>Lk, s a légy repülése elég, hogy gyannból pArbajt vívjanak. Ba
rátok ·között annyi a bl.k, hogy az embernek előbb a tánczmesternél kell órákat 
vc>nni, hogy megh·•jbmi tudja magát, s a társalgás formaszerü ha!Pttel kezdődik. 

A nők nyilvánosan elfogadják a csókot, és a pásztor pirulás nélkül magáénak vall
hatja a nimphát. Játékok, bálok, mulatságok, álczá·:me•retek s teritett asz:alok 
minrlenf.,Jé napirenden vannalt; a vizet árulják, mint a kapornát és s••jtot. A bor 
p• takként foly s a p alaczk minrlig kézben van. 

1) Vilmos Frigyes poro;z király adót vetett a parókl<kra, mellynek mini
m~:ma fél tallér volt s n.elly annak rangjflhoz képest emelkedt·tt, ki parókát vi

selt. Ez a beszed.":Mbeu nRgy zav art okozott, minek folytán az adó a gyárosokra 
és keresked~kre rovatott, l•ésílbb azonLan ismét lltment a parókaviselökre, " öt 
OS'l.táJybÓ) állott. 

') Sévigné asszony Jellnyának Itisebb terjedelmii parókAkat aj{mlt, csak attól 
félt, hogy fogainak ne fl.rtnoflnak l Sok gut11iitést. is idéztek elö akkoriban a pa· 
rókúk. 
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már csak egyemeletes parókákkal jelentek meg. S midön egymást 
a azokatlan hajfodrozatban meglátták, alig tudták a nevetést elfojtani, 
a király azonban megdicsérte ezen ujitást, s nem kellett több, hogy 
a párizsi nők azonnal utánozzák az uj divatot. 

Dalhéjas szoknyak. 
Az angol nők hajfodrozata által előidézett feltUnés egészen el

vonta a figyelmet egy más ujitástól, melly a szaknyák kifeszítésére 
használt nagy balhéjahroncsok viselésében állott. Csak akkor vették 
ezt észre, midőn a hölgyek megjelentek bennök először az udvarnál 
s csak nagy vt>szekedéssel tudtak a nagy tömegen keresztül hatolni, 
a rendörség közbejöttével. Ez az eset közbeszéd tárgya lett, s a 
hölgyek kezdték a halhéjas azoknyákat a szobákban viselni, nem 
győzvén eléggé dicsérni, milly kellemes ezen viselet a nagy hőség
ben (1716 nyarán) j s miután nappal nem merték magukat mutatni, 
esténkint mentek sétálni, kerülvén a bejárást a rendes ajtókon. Las
sankint hozzászokott a szépnem s miután kényelmességát minden
felé hirdették, a divat általánossá lett. Mcsnieres elnök, kinek jegy
zeteiből meriljük ezen adatokat, azt mondja, hogy az ő idejében 
(17 33) a legszerényebb hölgyek körfogata három röf volt s tiz röf 
selyem kellett egy szoknyához : a j a n se n is t a halhéjas szaknyák 
csak térdig értek 1). 

Ezen viseletnek megfelelő az akkori idő külsö jellege, valamint 
belső jelleme a társaság és a társadalmi érintkezés szellemében nyil
vánul finom érzékével az illemcs és nevetséges iránt, s a kifejezés 
keresettségével j ezen jellem ad természetesen az irodalomnak IB 

életet j s Sevigné asszony, Molicre és La Fo.otaine másutt nem is 
születhettek volna. 

Mudame dc Sevlgné. 
Ezen kor számos emlékiratai élénk képet nyujtanak nekünk az 

udvari körröl, mert nincs egyetlen személy, kinek életéből több 
vonás és adoma följegyezve nem volna, összegyüjtve az A n á-ban 
is. Egyike a legkitünőbbeknek Marie de Rabutin ( 1627-96), le
ánya Chantal bárónak, egy hires vasgyurónak, ki husvét napján 
a misét ott hagyta, hogy tanu lehes::~en egy párbajnál, s kinek egyik 
fia párbajban esett el. Sévigné marquishoz menve férjhez, fölkiál
tott: "Sévigné tisztel engem, de nem szerct j én azonban szeretem 
öt, de nem tisztelem j" mire Ménage azt felelte neki: "A legnagyobb 
szerencsétlenség, melly Sévignét érhette az 1 hogy önt nöül vette, 

1) Le Koir, Musée des 11umuments fran<;-ais. 
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miután mindenki azt mondja: Vétek, hogy illy nö illy fér
fiunak jutott. Férje egy epicureus nö miatt párbajban 
elesvén, Marie fiatalon özvegy maradt. Szellemdus és ismeretekben 
gazdag nő volt, nyilt és közlékeny jelleme nem középszerü itélö 
tehetség, hanem a hideg, számító természet kifolyása volt, ki sze
rettetett anélkül hogy viszont szeretett volna, s az erényes nő büsz
keségével dicsekedve, szenvedélyekct tudott kelteni anélkül hogy 
azokat viszonozni ohajtotta volna. Benserade költő, Fouquet pénz
ügyminiszter és Conti herezeg voltak udvariói; Ménage, ki olasz 
madrigalokat irt számára s ki utóbb meghittjévé lett, ezt mondta 
neki: "Miutánmárvoltam az ön martyrja, most már confes
s o r-ja vagyok. u S ö erre igy felelt: n Én pedig az ön sz ü z e. u 

Enyelgéseivel meghiusitja Bussy-Rabutin és Saint-Evremond finom 
csábilási kisérleteit j józan esze megóvja a finom társaság trivialis 
tulzásai és szenvedélyei elöl ; bámulja Seudéry asszonyt, de termé
szetesen ir 1 t o ll á n ak g y e p l ü t v e t v e n y ak á b a, melly mu
tatja, mennyire tulajdona volt a választékos szólásmód j nagyrabe
csüli Maiutenon asszonyt, de óvakodik utánozni szemérmeskedéseit 
és szenteskedését ; vallásosan van nevelve, mindazáltal olvassa Mon

. taigne és Rabelais munkáit j megsiratja Retz bibornokot és Pm·t-
Royalt j de a király fényüzése nem zavarja meg fejét j a jansenis
táktól megtanulta alávetni magát a Gondviselés határozatainak, 
anélkül hogy panaszkodnék, vagy töprenkednék j szereti a falusi 
életet, habár akkoriban olly ritka volt a természet szépségei, az áb
rándos és a magány iránt az érzék j s megvénül vén, öreg korának 
menhelyére e szavakat vésette: Sz e n t sz a b a ds á g! 

Nem volt más szenvedélye, mint leánya iránti szeretete, kiről 
azt mondta, hogy Fr a n c z i a o r sz á g n ak l e gs z e b b l e á n y a. 
Egyedül i:rette jelent meg a társas körökben, érette lett szerző, em
lékmondatait ismételte, csak az iránt1:1. való tekintetböJ pazarolja a 
nyájasságot a látogatókraj midőn meg kellett leányától válnia, hogy 
férjhez adja de Grignan urhoz, a távollétet azzal vigasztalta, hogy 
szakadatlan levelezést folytatott, a postás érkezésének perczeit szá
nJitatta, s ha késedelmezett, már azt hitte, hogy szerencsétlenség 
történt; azon napokat, mellyeken nem várt levelet, azzal töltötte, 
hogy folyvást azon napra gondolt, mellyen levelet kell kapnia 1

). 

:b:zen levelekben beszédcs melegséggel, édes bizalmassággal és 
tiszta gyöngédséggel lefesti saját életét, szokásait, olvasmányait s a 

1) XIV. Lajos király alatt kezuték a levolekat feltörni a póetán. 
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társaság szeszélyeit, mellyben élt, és pedig annál nagyobb termé
Rze1 ességgel, mennél kevésbbé gondolt valaha arra, hogy azokból 
könyv legyen; az ö legnagyobb ékessége, hogy mindig igaz, a ke
ringő vélemények és nézetek hű visszhangja, mellyeket utólérhetlen 
kellemmel tudott mindig folvenni s tovább adni. Habár levelei csak 
a pillanat tárgyaival foglalkoznak, azért még ma is mindig kedves 
olvasmányul azoigálnak nem csak az irmodor és előadás miatt, 
hanern különösen mint kimeríthetlen forrás az akkori társaság meg
ismerésére. 

A fiatalság még nem feledte el a mult század orgiáit, de bizo
nyos elegans mázzal takarta el a bűnt s a könnyelmű fecsegésben 
töltött életet. A rokonsági kötelékeit, az érdekek sa közhivatalok 
a nemességet összefiizték; s mig egymás kiizött biza\mnsabbakká 
lettek, annál gögö~ebbek voltak a polgári osztály iránt, miután igen 
nagy megkülönböztetés uralkodott az udvar, mint mondák, és a tár
sadalom között; minden állásnak megvolt a maga öltözete; a taná
rok, birák, orvosok, kereskedők fekete többé kevésbbé hosszu öltö
zete megkülönböztette öket az udvaronczoktól, kik rövid és gazda
gon ékitett ruhát viseltek; s ezeknek arcza is elái'Uita, hogy paran
csolni szoktak, mig amazokén visszatükröződött az engedelmeskedés 
és türés; a mesterembernek nem volt szabad posztóba öltözni mint 
a polgárnak, sem a polgárnak selyembe, rnelly csak föbb ranguak 
számára volt fentartva ; a meaterember neje nem viselhetett tafota
ruhát, melly csak a polgárok nejeit illette meg, ezeknek pedig nem 
volt szabad egyedül az urhölgyeket megilletö bársonyt fölvenni. A 
précieuses-ök eltüntével még nem jutottak azon komoly társalgáshoz, 
melly Fontenelle befolyása alatt állott, s mcllyben elmegyakorlat, a 
gondolkozás élesitése volt a tudományok feletti vitatkozás vagy be
szélgetés. A fecsegés volt az uralkodó szenvedély, a v é g n é lk ü l i 
b es z é l g e t és ek mint Sévigné asszony rnondá; s a legfőbb gond 
az volt, hogy a beszéd fonala félbe ne szakadjon s hogy a legcse
kélyebb dolgot is érdekessé tudják tenni. Ehhez szellem és tehetség 
kellett s mindkettöt igen nagyra becsülték; az epigrammakat sze
rették, s miután a kormány ellen nem intézhették vagy nem merték 
intézni, az udvar botrányait vették czéltáblánl. 

Ha Sévigné asszony gyakrabban beszél észszel mint szivvel, 
ö még ebben is tükre az akkori társaságnak. Ő nevet a bretngnei 
véres forradalom felett, s tréfálva emliti, hogy a legyi:lzött fölkelöket 
keréken törették 1); csipkedi barátját, Vivonnet, a measinai höst, 

1) ,,A vnnt-h;er on rona Ic violo11,qni avHit comrnPncá IR rlllnRI' et ln pilterie 
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s leányának b i z a lm as a n beszéli, hogy rohadt testtel s lélekkel 
halt meg 1). Midőn hallja, hogy Bossuet lemondott a püspökségről, 
mellyet nem tudott elnyerni, s megelégszik egy sovány apátsággal, 
fölkiált: "Oh a szegény ember!" Midön megjelent E x p os i t i o n 
d e l a fo i czimü munkája, leányán:• k ezeket írja róla: "Beszélik 
nekem, hogy Bossuet egy könyvet irt, mellyben azt állítja, hogy 
elég ha az ember a mysteriumokban hisz; s roszalja az oltári
szentség feletti minden szörszálhasogatásokat, mellyek nem egyéb 
eretnekségnéL Im(l1 a te eseted." 

Mt~gtért~ sek. 
Az elemi neveléRnél becseprgtetett vallás nem halt ki a keb

lekből ; a vallásos nevelés, mellyben akkoron mindnyájan része
sültek, mintegy óvazer volt n romlott világ ellen, mellyben Rzük~ég 
volt iirökös alkudozásban élni az elvek szigora és a tények lazasága 
között. Azonban sokan érezték a komoly valláRosság szükségét, s 
akkoron még nem szivárgott át Angolorszngból az ugynevezett sza
bad gondolkozás divata. Bossuet hosszasan beszél azon férfiak 
utolsó pillanatai ról, kiket dicsér, k ülönösen Condéról; Fontenelle 
maga is, midön az elhunyt akademikusok felett emlékbeszédet tart, 
egészen profán gyülekezet eliitt, soha sem feledkezik meg megemli
teni rólok , hogyan teljesitették utolsó vallási kötelmeiket. Igen 
gyakran történt, hogy a legkicsapongóbb életmód után visszatértek 
az eltévedtek Istenhez, miután e tévedések érzékiségböJ eredtek, 
anélkül hogy a rationalismus vagy a sarcasmus fagyán mentek volna 
keresztül. Port-Royal történetében gyakran fogunk érdemes és tehet
séges egyének példájára bukkanni, kik zárdába vagy magányba 
vonultak vissza. Itt csak Gonzaga Anna palota-grófnőt (Pfalzgrafin) 
emliljiik, ki a Fronde korában fősze~·epet játszott, azután Istennek 
szenteltP magát, s Bo8suet öt egy dicsbeszédre érdemesnek tartotta. 
La Sabliere, egy szellemdus polgárnö, a főrangunkat elvonta a ma-

du pa pier timbrt\: il a é tó é cartol é, et ,es qua tr e quarlitrs out et é exposés au x 

qnatre cuius de la ville. On a pris soixantc bourgeoi; et l'on commeJJce demain 

a pendre. Cette province est un bel Pxemple pom· les antres (3. oct. 16í5)." És má

sutt: "Vou< me p"rlcz bicn plai8amment do nos miséres: nous ne sommea plus 

si ro u é:;: u n en hu i t j on:s pou r entretenir la just i ce." 
1) »dont~.Rpan aR~zonynak fivére volt, rendkivül l<övér, s Sévigné asszony 

öt a n~m igen díszes Groscreve névvel ruházza föl. Lajos király szerette öt elmés 

ötlete i mintt, mars1dllt tet 1 e, s film:~ l< liltz:~osAgi ujáudélml egy milli\,t adott, 

Egy all,alimunal ké,dcz!c öt a Lir:íly. mi h:1szna van az olvasásnak: .Sire, fe

lele, az olva~ltM hizlitlja :1 ~z<'lh·mct, mi"t :Fdséged fogly:~i az én a;·czomaL," 
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gas köröktöl, hogy saját társaságába lebilincselje j egy tudományos 
és nyelvtani hibát fedezvén föl Boileau munkájában, ez ellenségévé 
lőn s egy satyrában nevetségessé tette öt j La-Fontainet nagylelküen 
támogatta j s midön egy szigoru rokona szemrehányásokat tett neki, 
hogy minden lépten változtatja kedveseit, holott még az állatok is 
csak egyszer szeretnek egy esztendőben, azt felelte neki: "Épen 
azért teszik ezt, mert állatok, u Ő is végre a vallás vigaszához for
dult, s a szegéuyek segélyzésében keresett megnyugvást. P e n s é es 
c h r é t i e n n es czimü munkája méltó helyet foglal el azon kor 
szárnos épületes iratai között. 

La Looguevill~. 
Anna Gcnevieve (1619 -79), a nagy Condé nővére, családjá

nak régibb szerencsétlenségei folytán már kora ifjuságában komoly 
nevelésben részesült, s habár a világi érdekek iránt fogékony érze
lemmel birt, mindazáltal elhatározta, hogy zárdasztizzé le~z; midön 
e helyett anyja bálba vitte öt, elragadll volt szépségben és öltözetben, 
de az alatt vezeklőövet viselt. Ezen ótalom azonban elégtelen volt 
annyi kisértés ellen, rnellynek ö csakhamar áldozatául esett i a Ram
bouillet-kör diszévé lőn, hol a lcgelegansa!Jb férfiak, költők epedez
tek utána, nagy urak bársony ban s biborban hódoltak neki. Az 
indulatok kielégíthetlen szüksége egyik szerelmi viszonyból a má
sikba üzte j Longaeville berezeghez ment férjhez, majd ott hagyta 
öt, utóbb pedig maga járt utána, hogy védje nem erényét, de jó 
hirét, mi egyébaránt nem szolgált akadályul, hogy jobban hódoltak 
neki, mint egy királynőnek. Az anyaság sem tudta megnyugtatni, 
s csak a Fronde erőszakos viharai s fölizgató ármányai tudták ki· 
elégíteni. Saját akarata szerint vezette fivéreit, Conti herezeget s a 
nagy Condét, valarnint Retz biborookot : a néptől az egekig emelve, 
a torlaszokon és az ostromokban ö vezérelte a harczosokat; ausztriai 
Annával, mint egyenlő egyenlövel békét köt, melly fivéreinek hely
tartóságokat s neki magának egy hált szercz. A szerencse azonban 
hamar megfordult, s lí kénytelen álruhában barangolni, mignem a 
tengert eléri i itt megtalálja Turennet s vele régi szerencséjét; még 
egyszer azon helyzetbe jut, hogy ő intézi Francziaország sorsát ; 
s a parlament ártatlannak nyilvánítja öt, ki egyedül na megsértett 
szerelemben bünös." 

Azonban még a nagyravágyás és kéj mámorában is visszatér
nek ifjuságának első gondolatai, s a carmelita szüzek fejedelemasz
szonyának így ir: "Leghőbb vágyam, hogy e háborut befejezve 
lássam s önökhöz vonulhassak vissza bevégzendö életemet távol a 
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világtól. De ezt nem tehetem mielőtt a béke meg nincs kötve. Ugy 
tetszik nekem, hogy életem csak azért van, hogy érezzem annak 
sulyát és keserüségét j mindaz, mi engem hozzá füzött, össze van 
törve vagy inkább morzsolva. Irjon nekem gyakran j s éleszsze 
bennem folyvást az undort 1 melylyel ezen földi zarándoklás iránt 
viseltetem." 

Igy ir az ünnepelt n ö, a hódolat és köztisztelet tárgya, ki 
Francziaországban az első szerepet vitte! Harmincznégy éves korá
ban visszavonult a közéletböl, azonban nem a zárdába, de férjéhez, 
kinek ö s ki neki megbocsátott j - férje halála után nagy össze
geket adott jótékony czélokra, azon sebek gyógyitására, mellyeket 
a Fronde ütött j kilenczszázat szabaditott ki az adósok börtönéböl j 

ezer személy volt feljegyezve a névsorban, kiket alamizsnákban 
részesitett j gyermekeinek szerencsétlenségében saját bünhödését 
látva, leveleiben és emlékirataiban az utókornak épületes emléket 
hagyott bátra. 

La Valliére is egy zárdában vezeklett szerelmeiért. Montespan 
asszony a szent Józsefről czimzett apáczáknak egy szép házat épit
tetett fiatal leánykák nevelésé1·e, hová maga is visszavonult bukása 
után. Nemes vetélkedésből Maintenon asszony Saint-Cyrben emel
tetett egyet szegény nemes leánykáknak, mint maga volt, s midőn 
királyi férje meghalt, éltének hátra levő részét ott fejezte be. A 
busvéti ünnepek előtt az egész magasabb világ zárdákba vonult, 
mint Sévigné asszony mondá, "hogy lsten iránti szeretetből unat
kozzanak." 

Igy fejthető meg azon érdekeltség, melylyel eze.1 társadalom 
a kegyelem feletti viták, Guyon asszony mysticismusa és Fénelon 
tiszta szeretete iránt viseltetett j s igy fejthető meg, hogyan lehettek 
Pascal L e t t r e s p r o v i n c i a l e s-j ai diva tos olvasmánynyá. 

S ennyi finomultság közepett a b o n t o n megengedett bizo
nyos bűnös hajlamokat, miután a morál igenis gyakran alkalmaz
kodott a divat uralmához vagy a társadalmi megkülönböztetésekhez. 
A csalás nem volt szégyen a játékban, mellynek szenvedélye Ma
zarin óta uralkodó lett j a nemesre nem hozott gyalázatot, ha szök
tetés vagy erőszak elkövetése miatt vád alá helyeztetett j adósságot 
csinálni s hitelezőit ki nem elégiteni, a kincstárt csempészet által 
megrövidi~eni jó modornak tartatott; s Lajos király minden lépten 
osztogathatott vagy halasztási engedélyt vagy pénzt adósságok fi
zetésére azoknak, kik hozzá folyamodtak 1). Maga is szerelett 

•) A játék alkalmat nyujtott sajátságos nagylelküségekre. Voiture egy este 
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nagyban játszani' szintngy leányai is' s meg jobban fivére es a 
dauphin. Hogy lelkiismeretöket megnyugtassák, a hölgyek a játék 
végével rendesen azon kisegit(i eszközhöz ny nltak, hogy a nyert 
összegeket kölcsönösen egymásnak odaajándékozták. Csalók és 
hamisilók rnint ügyes játékosok szivl'Ren látottak voltak a társa~ág· 
ban. Mások ismét, hogy pénzt szerezzenek maguknak, az eretnekek 
és öngyilkosok elkobzott jószágai után ját·tak, vagy a feladók mes
terségét üzték. 

A hölgyekkeli érintkezést frivolitás jellerozé; a romlottság lát
ványa nem keltett undort a becsületes lelkekben, de kiizönyösséget 
a ~zilárd elvek iránt, kétséget a tisztelt vélemények felett, semmit 
nem kimélö maró gunyt és cynizmust szült; a h•gtöbb nőt nem az 
érzékiségre való haj Iam, de a hinság ejtette meg. Milly romlottak 
voltl•k az erkölcsök, mutatja Molicre ruHveiben a kif~j~zések rnez
telen~ége; Am p h i t r y o n-jában a hÁzasságtörést nem csak rnenti, 

elveRzit ezern~gy;záz louis<lort B ez Ös<zeghez liétszáz darab hi~nyozván, Costar
nak igy ir: .Kérem önt, küldjön nekem sietve kétszá.z dal'llh louisdort, mellyekre 
szükségem van, hogy kiegészitsem azon ezernégy~záz darabot, mit tegnap este ve~z
tettem. Ön tudja, bogy nem c•ak ~:cjkt becsületemr" játszom, de az önérc is. Ha 
nincs önnél annyi, vegyen valahol kölcsön; ha nem t<1lál senkit, ki önnek kölcsön 
adna, adja el, mi a kezébe akad, mcrt okvetleniil sr.ükRégem van ez összegre. Bal'át
eágom szól illy pnrRncsolólag, mert erős; az öné, melly gyöng-e, igy szólana: Ese
dezem önnek, kölcsönözzön nekem kétszá.z louisdort, ha teheti megerllltetés nélkül, 

Bocsá.sson meg, hogy illy bizalmas vagyok." 

Costnr, hasonlókepen szellemdas férfiu, igy felelt: "Sohasem hittem volna 
hogy illy olcsón olly nagy szerencsében részesüljek. Miutá.n ön az én becsületemre 
játszik, egy alapot fogok 1·endell<ezésére tartani, hogy nzt megóvjam. Ezenfelül 
biztosítom ö ut, hogy egy rolwnomnal< mindig van ezer louis<lorja, melylyel ugy 
rentlelkezhetem, minth,. az ami szekrényünl[bcn lenne : ezzel ,.zon ban nem >zeretném 
önt valami jelentékeny vesztésnel[ kitenni. Egy barlltom mondá. nekem tegn>tp 1 

hogy az ö ex-vagyona a legjobb barátja volt a világon, vigyázzon tehát ön is a 
magá.éra. Vbszacsatolom önnek kötelezvónyét, csodálkozván, hogy ön velem illy 
üzletet c;inál ,.znt.án, amit ön a napokban Balzaccal csiná.lt." 

Balzac Voiturehöz külclött 8 nég-yszáz tallért kért tőle kölcsön, ki leolvas
ván a szolgknak a pénzt, ,. kötelezvény alá ozt írta: • Alulirt elismercm, hogy 
Balzacnnk nyolczszkz tallérral tartozom ,.zon >.zerenc~éért, mcllyhen engem része
sített, mi<lön tölem négyszáz,.t kért kölciÖn" M!ts all<alommal Pis~ni mar'luis 
elvesztvén mindcn péur.ét ús poggyászkt játékban Thionville ostroma alatt, Voito· 
ro száz doppiát l[üldött neki ezen sarok kisérotében : "Azon föltevé.ben, hugy öu 
értem épen ugy jábzott Thionvillebau, mint én önért Narbouueban, 8 ar. éu nevem· 
IJen m~gkettöztette a tételt, kiildök öunek szkz !loppiát azon összeg feuezésere, rue
lyet értem ves?.thi'tctt. u 
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de igazolja is s profanálja a házasság titkait; a vallásosságot ostro
molván, előmozdítja a romlottságot, midön álszenteskcdőkként tiin
teti föl azokat, kik nem usznak az általános feslettség árjával. La 
Rochefoucau{d azt mondta, hogy "kevés becsületes nő van, ki mes
terségét meg nem unta;" La Bruyere pedig, hogy "sok nő jobban 
lenne szeretöinek mint fé~jének nevéről nevezve" és hogy "az ajta
tosak atheisták lesznek egy atheista király alatt." A feslettség olly 
fokig fejlődött, hogy már a nőket is megunták volt, és Bourdaloue 
kénytelen volt olly bün ellen mennydörögni, "mellyet a szentirás 
megemliteni sem akart" s melly még a másik nemnél is el volt 
terjedve. 

Ni non. 
E közben Ninon de Lonclos (1616-1706) hiressé lőn. Egyike 

volt ö azon szépségeknek, kiket az idő meg nem visel, alapos mü
veltséggel az irodalomban, ki emellett ugy tánczolt mint egy Gratia, 
s a lyrát ugy pengette mint egy Múzsa; finom érzéke a nevetséges 
iránt, vidám és egyenlő jelleme csakhamar bámulat tárgyává tették 
az egész társaságban. Atyja, egy tourainoi nemes, a könnyelmU epi
cureismus elveiben nevelte föl őt, s ha.Iálos ágyán igy szólt hozzá: 
"Használd a drága időt s élveidnek ne mennyisége iránt, de meg
választásukban légy töprengő." Illy elvekheu növekedve, mely
lyekhez heves vérmérséklet is járult, a szerclmet nem tekintette 
érzésnek, csupán ingernek, melly sem bánatot, sem elismerést nem 
hagy maga után. Tizenötéves karájJan önrendelkezéssei birván 
vagyonát, hogy állandó jövedelmet biztosítson magának, évi jára
dékban helyezte el, visszautasitott minden házassági :~jánlatot, va
lamint az udvartól kínált állást ; tultéve magát nemének s a szaká
soknak minden illemi tekintetein, csak az élvezetekre gondolt, szá
mos. hódolóinak bizeigéseit fogadva könnyü kegyekkel jutalmazta 
azokat, kiknek elsőbbséget adott, emellett ugy tudta viselni magát, 
hogy mindig keresett volt anélkül hogy aljassá lett volna. A Tour
nelles-utcza, hol Ninon lakott, ellentéte volt a Port-Royal szigoru 
moráljának és a Rambouillet-kör czif1·a platonismusának. A Gas
sendi által fölélesztett epicureismusnak elméletileg s gyakorlatilag 
hódolva kedveseit változtatta, mindegyiknek a szenvedély egész 
hevével enged vén át magát, hogy csakhamar ujjal cserélje föl: 
egyiknek . közölök a többi között igy ir: "Rem élem, hogy három 
hónapig szeretni foglak, ez reám egy örökkévalóság !u a kiesőppent
nek hüségeson kijelentette, hogy uralmának vége van, mellyröl min
denki tudta az átvételkor, hogy csak rövid tartamu le~z; az f'lbo-
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csátott kedveseket barátaivá tette, s ezen érzelemben a leghübb 
volt, segélyezte, támogatta öket, vagy hivatalaikban előmenetelt 
szerzett nekik. La Chatre egy levelkét ohajtott volna tőle birni, 
mellyben ro ondaná ki, hogy örökké s egyedül öt szeretni fogja; 
Ninon megirta azt neki, de nem sokára már egy másiknak karjaiban 
fölkiáltott: "Oh a szép levélke, mellyet La Chatre őriz!" Midön 
anya lett, szeretöi koczkát vetettek az atyaság eldöntésére, miután 
ezt ö maga sem tudta meghatározni. Mig a Rambouillet-palotában 
a kifejezéseket megrostálták, az eszméket kificzamitották, tulzott 
bókokat kerest~k, Ninonnál minden természetes vo It, ment az eről
tetés től, itt nem voltak akademikusok, sem töredelmes arczuk; itt 
az édes tévedéseket nem nevezték bünnek , s a kényes bünöket 
élveknek mondták. Ninon kedveseit fizetökre, szanvedökre és ke
gyenczekre osztá; mindazáltal ritkán fogadott el ajándékokat, leg
kevésbbé pedig azoktól, kiket legtöbb kegyben részesített. 

Nagy kegynek tartatott fölvétetui Ninon társas köreibe, mit 
szükségcsnek tekintettek a nevelés befejezésére s az elegans társai· 
g ás elsajátítására; az anyák utána jártak, hogy fiaik oda bejuthas
sanak; a legelőkelöbb és legszőrszálhasogatóbb hölgyek 1 sőt még 
azon szenteskedök is, kiket ö a "szerelern jansenistáinak" nevezett, 
barátnőjöknek mondták öt; Maintenon, kit szerencsétlcnségében 
segélyzett, midön XIV. Lajos nejévé lett, ügyekezett öt az udvarhoz 
vonni ; svédországi Krisztina azt mondta, hogy egyetlen franczia nö 
sem tetszett neki annyira, mint a h i r e s Ninon, s mindent elkövetett, 
hogy öt magával vihesse RÓmába. A legkitünőbb szellemek meg
oszták dicséreteiket közte s Lajos király között ; Moliere munkáinak 
szerzésénél tanácsaival élt, s az ö hosszas tap11sztalatait vette igénybe 
egyes jellemek és jelenetek földolgozásánál; a szépségéről és ked
veseinek nagy számáról hires d' Olonne grófnő, az elegiairól dicsé
retesen ismert la Suze grófnő, W aller költő, Mazarin és Maocini 
asszonyságok, a szellemdus Saint-Evremont, az éles elméjü la Ro· 
chefoucauld, ki a régi társaságot megunva odahagyta, Lafayette 
asszony, Gourville és mások hódoltak "a gallusi Athene könnyelmü 
bölcseire nézve uj Aspasiának és uj Thaisnak." 

A vallás dolgában épolly szabadelvü volt mint a morálban, s a 
jezsuiták és a port-royalisták hasztalanul fáradoztak, hogy öt meg
nyerjék; csak nevette a molinistákat és jansenistákat, kik lelkeért 
veszekedtek, mint kedvesei testeért; Saint-Evremont irányában 
mindazáltal igy nyilatkozott : "Minden este hálát adok Istennek 
szellememért, s kérem öt minden reggel, hogy ovjon meg szivem 
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esztelenségeitőL u Igy élt egész kilenczven éves koráig, nem veszt
vén el sem szellemének ruganyosságát, sem nem ezenvedvén hiányt 
kedvesekben: hogy egy szerelmea ifju tolakodásni elöl menekül
hessen, azt mondta neki, hogy anyja, mire a szenvedélytöl elvakult 
magát Ninon keblén megölte. 

Brinvilliers asszony. 
Feltünö jellemvonása az ezen kori társadalmi müveltségnek, 

hogy olly gyakran emlittetnek mérgek, csillagjósok és büvészek. 
Angolországi Henriette mérgezés következtében halt meg j állitólag 
megmérgezés által mult ki a két dauphin, a burgundi herczegnö, 
Louvois és mások. De Brinvilliers Marie marquisnő szerette a 
fiatal Sainte·Croixt, ki a fé1j sürgetésére a Bastilicha záratván ott 
megismerkedett egy Esili nevczetü olaszszal, kiről azt mondták, 
hogy X, Incze pápa uralkodása alatt Rómállan ötszáz embert vég
zett ki méreg alta!. Sainte-Croix megtanulta tőle a méregkeverés 
mesterségét s midön a Bastilleból kiszabadult, megtanitotta kedvesét 
a méregkészitésre, ki elhatározta, miszcrint egész családját kivégzi, 
hogy az ifjunak nejévé lehessen. Legelőször a kórházban fekvő 

betegeken tett kisérletet, kiknek nyalánkságok alakjában mérget 
adott, azután néhány év alatt megölte két fivérét, egy nővérét s 
atyját; férjét nem végezbette ki , mert ~ainte-Croix ellenmérget 
adott neki be, miután elhatározta magában, hogy a bünös asszonyt 
nem veszi nőül. Azon kor emlékirataiban föl van jegyezve az is, 
hogy Brinvilliers értesUivén egy leánynak a zárdában történt erő
szakos letartóztatásáról, megigérte neki, hogy segitni fog rajta, s 
a leány szülei rövid időn meghaltak. Sainte-Croix a méregké
szités közben megfuit ( 1670) ; hátrahagyott holmijai között egy 
szekrényt találtak, melly Brinvilliers nevével volt jelölve s mérge· 
ket· és leveleket tartalmazott, a többi között Brinvilliers asszonynak 
teljes vallomásait saját életéről, ki ennek következtében lefejeztetett 
s megégettetett (1676) j Sainte-Croixnak egy szolgája pedig, kit a 
bünrészesség gyanuja terhelt, keréken töretett 1). 

Daczára ennek, a mérgezések nem szüntek meg; s a grófnő 
vA-llomásai, mellyeket halála előtt tőn, alkalmat szolgáltak, hogy 
minden hirtelen halált vagy különös betegséget gonoszságnak tulaj
donitottak j az ö rök ös ö d és i p ö r tréfás elnevezés rejtélyes bor
zalmat idézett elő, s a kormány, hogy a nép izgatottságát megnyug-

•) Lásd Sévigné asszony levelezé,eit és a .Gauaes célebre11"-t. Brinvilliérs 
asszonyt a törvényszék eH:!tt Nivelle parlamenti ügyvéd védelmezte. 
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tassa, kénytelen vol t külön törvényszéket felállitni, me ll y csupán e 
nem ü büntények vizsgálatával foglalkozott ( 1679). A fövádlott La 
Voisin asszony volt, ki mint szülésznö, kártyavető 8 keritönö szép 
vagyonra tett magának s zert 8 meglehet1ísen fényes házat volt képes 
vinni. Mint méregkeverőnö több biinrészesével befogatván, t~.lán 

hogy ezáltal magán segit"en, sokakat nevezett meg a felsöbb kürök
böl, kik vele érintkezésben álltak, névijzeri11t : Bouillon herczegnöt, 
d~ LuxemboUt·g mars~tllt, d e Soissons grófnőt Savoyai Jenö herezeg 
anyját; kinpadra vonatván s szembesíttetvén az utolRó pillanatig 
h~ttártalan szemtel enséggel tagadta tetteit j megégettetett (l 680) •). 
Egyik fh·ére, La Vigoureux, Lesage pap, mindhárman mint bűnré
szesei különféle UÜnteté~ekre Ítéltettek j B ezeknek talán egész bű
nök abban állott 1 hogy az aranykészílés mcsterségének pora után 
kutattak. 

Becsi'•lelbcli dolgole 
Ezen időkornak egyik jellemvonása még a boszúk , mellyek 

nem az elsö fölhevülés perc"eiben hajtattak végre, hanem köteles
ségböJ, bizonyos szabályok szerint vitettek végbe, mellyeket az 
ugynevezett p o i n t d' h o n n e u r s (becsület dolga) parancsolt, s 
meJlybcn az egész rokonság, az egesz osztály, ollykor az egész 
ország résztvett. A nemesnek azt saját kardjával kellett teljesíteni, 
s igy keletlu.:zctt egy specialis tudomány, a lovagiasság, mellynek 
szabályait valamint a legkitiinöbb vivómestereket Olaszurszágból 
importálták j sajnos, hogy Olaszország 50 iróuál is többel dicsekszik, 
kik kizárólag e tárgygyal foglalkoztak, többnyire jogtudó;;ok, kik 
ezen párbajszabályokra a jogtudomány elvcit alkalmazták. Köny
veikben értekeznek az eszközökről, hogyan kell a vitát keresni, 
megváltoztatn i, növelni, mPgállapi.tani , aL hanhagyni j a dilatorius 
és pererntorius kivételekriil j ki tekintendő gy ö z tes nek, ha a párbaj
vivók mindkettöje meghal j a megszégyenitö indukokrúl ; melly 
fegyver elvesztth>C mcgbecstelenitöbb j ötven különbözö formulát 
állitottak föl, mellyek kihívásoknál irányadásul szolg:ílnak, s meg
határozzák, hogyan kell a kihivást fölállítani, visszautasítani, elvetni j 
kutatják, vajjon nem-nemesek kihívásai is dfogadhatók-e, vagy csak 
egyenlök küzött vivható párbaj; vajjon a fegyverválasztás sa. kiizd
hely meghatározása s kijelölése a kihivót vagy kihivottfl,t illeti-e 

') "Azt állitj<ik, hogy gyóntatóatyja mond.ia, miszerint a tüzben Jézus Máiria 
nevét kiáltotta. Talflo sz en t. • Sévigné. Brinvilliér., asszonyt is szentnek tartotta 

a nép. 
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meg; mellyek a lovagias fegyverek. Ezekhez járninak a becsület fo
galmának finom megkülönböztetésci s vajjon a becsület a tisztelöben 
vagy a megtiszteltben van; nem kiiliiuben a sértés vizsgálata minö
ség, mennyiség, viszony, tényállás, szenvedély, helyzet, hely, arczki
fejczés, mozgás, vagyon tekintetéb/il; minck folytán a sérté~ek: in
tézcttek, visszaintézettek, kiegyenlítettek, megketözötlek, visszauta
sítottak, viszonzott ak, kéi1ys:t.eritettek , ön k~nytesek , önkénytesen
kényszerültek, vagy vegyesek. 

Ezután következik a vádolásról szóló tan azaz a kötelezettség 
megsértettnek lenni, viszonozni, visszautasítani, el nem fogadui, bizo
nyítani, megróni. Azután meghatározása az ellenségeskedésnek, ha
ragnak, boszunalc, fiilmentésnek, kihívásnak, megfenyítésnek, előny 

nek, rászedésnek, gyilkossá-gnak, közvetett utnak, rosz eszköznek, 
árulásnak, hűtlenségnek ; meghatározása annak , mikor alkalmas 
másért sikra szállani; vajjon a sértést más hasonló sértés eltörli-e? 
A B e cs ü l e t tük ö r egész serng Lckövetkezhetii csetet sorol fel 
nelhallgatván száznál és ezernél többet, mellyek még előszámlálhatók 
lennének," 

Hát még a me g h a z u d t o l ás, melly r gyik sarkpontját ké· 
pezte ezen tanulmánynak! A meghazudtolás állító, tagad<\ általnnos, 
különleges, föltételes, föltétlen, magán, tevőleges, nemleges, határ
talan, bizonyos, ostoba, sajátságoR; általános a sz~mélyre, általános 
a sértésre, általános mindketWre nézve; vonatitozik az akaratra, az 
állításra, a tagadásra; érvényes, érvénytelen, m egvetö, megalázó, 
gyanító, korlátolt, födött, hiu, semmis, botrányos, igaz, igazán fö !állí
tott, l•amis, hamisan fölállított; ezután következnek a jogos, a szem
telen, a nevetséges, a rendetlen meghazudtolások, a küliinleges ügy 
általános meghazudtolá~ai s az általáno:mak küliinleges megh!'zudto
lásai. Eze nk i v ül szabályok voltak, hogyan l( ell megl{tilün bö~td11i az 
érvönyes ml'ghazudtolnsokat nz érvénytelenektiil, a meghazuJtolt 
sértő vádltit a hiiniis hazug megsértettől, a k ihivót a k ihivottól ! 
Azután, hogyan kell bi~onyítani, f<mtartani; szabályok oz1'lltak to
vábbá a párbajvivórM, ki vádlottnak tetteti magát, a rnilgyar{tzú föl
lépi)röl, ki a kárpótlás kivételeit hozza fül, a fiillépöről, ki n kifejezé-
seinek formájamiatt ki11ivott vádlott szerepét játszsza. . 

Azon e'!etre, ha a vita kir>gycnlitésére került a d(>log, akkor az 
elégtétel, az általános vagy kiilöniis, külsö vagy benső, természetes, 
polgári, nyilvánoH, házi b{>,ke. k<-rdései jöttek vitatás alá; a különb
sf>gek béke, kiengesztelődés vagy szinlett béke között; az elégtétel 
é~ visszahelyezés, büntl'tés és f.·nyités, elismerés, mcgbúnás és meg-
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alázás, megbocsátás és könyörület között ; végre a sértés visszavéte
lének hat neme. 

Illyen volt az a tudomány, mellyhen az olaszok, Galilei, Torri
celli és Baco kortársai elméjöket gyakorolták! 1) S ezen olasz irók 
nem csak Aristotelesre, nem csak a római jogászokra, de a szent
atyákra, söt még azon evangeliomra is hivatkoznak 1 me Ilyben irva 
van : H a v a l a ki a r c z u l ü t , t a r ts d o d a n ek i a más i
k a t is! Possevin még egy o r e m u s t is szerzett, melylyel, ki 
azt a párbaj e1ött imádkozza, "rendkivüli eröt szerez magának;" s 
mellyben a párbajvivő Istennek azt az igéretet teszi, hogy "nagyon 
fogja fájlalni," ha ellenfelét megöli! 

A többi nemzetek s különösen a francziák csakhamar megsze
relték a becsületkérdés illyetén elintézését, föleg miután a franczia 
királyok a parbajt tiltották. Láttuk a XVI. száz:~.d két legnagyobb 
fejedelmét párbajt vivni egymással, V. Károlyt I. Ferenczczcl, ki azt 
~Uiitotta, hogy csak egy korc~szüliitt fogadLat el megbazudtoltatást, 
anélkül, hogy megboszulja magát. II. Henrik egrsz udvarával, a 
connetable, Franrziaorszúg marsalljai s a tengernagy kiséretében 
jelen volt azon párbajnál, mellyben La Cbataignerayt Jarnac megölte, 
ki a párbaj után rokonának vérétől párolgó kezeit ég felé emelve 
fölkiáltott: "Hála legyen, oh Uram, nem vitézségemnek, de a tP. 
szcnt nevednek!" (15!7). Henrik megesküdött, hogy nem engedi meg 
többé senkinek a párbajt; mindemellett olly dühvel folytatták, hogy 
a nemességnek több vérébe került, mint a polgárháboruk. IX. Ká
roly ügyekezett a párbajdiiht mérsékelni s egy becsülctbiróságot 
~Ulitott föl, ruelly itélendő volt a becslilettörvények ellen elkövetett 
sértések felett. IV. Henrik halálbüntetést szabott a párbajvivókra, 
mindazáltal az ö uralkodása alatt 14,000 illy nernü büntényért kellett 
kegyelmet osztani, habár csak igen kis számu nemesnek volt mcgen-

1) Igy halhatlanitották magukat Paride del Pozzo, Muzio, Giovan da Le
guano, Lancelotto Corrado, Giulio Ferretti, Attendolo, Possevin, Baldi Camill, Aqua
viva Belizar, Beruardi della Mirandola Antal, a mila.nói Bil·ago, Parisio, Caeti
glio Jakab, Pigua, Albergati, Gessi, Ansidei, Fausto, Romei, Pescetti Orland, Ton
niua, Maotien Márk jogiiRz dialogjl.val, mellyben száznál több kérdés döntetik 
el. Megemlitendiík még: Otevauo Ci nquanli casi-ja, a Speccltio d' onore, Pace in 
tm!Jione, Mentita in giwlizio, Conclu.tioni del du.el/o e della pace, evangeliali dell 
umana reputazione, le <:Ui parole sr>~·ono ad empú·e d·i tanti dogmi dijede, d'onore 
i margini delle ca·vallersclte scrittU?·e." A franczia müvek között hires volt: Dia
cours du point d' ltonneur, toucitant lea mayens de le bien connaítre et pratiquer, par 

Rivault, sieur de Fleurance, Parizs 1599. 
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gedve a fegyverviselés: de maga a király is meggyalázottnak tekin
tette volna azt, ki a szenvedett sértésért fegyverrel nem vett magá
nak elégtételt, s Provence helytartójává egy Guiset nevezett ki, aki 
két nappal előbb Rheims utczáin ellenfclét, Saint-Pol grófot meg
ölte j - s Montaigne azt mondta: . "T lelyezzetek három francziát 
Libya pu::lztáira, s egy húuapig nem lesznek együtt, ::mélkiil hogy pár
bajuk ne legyeu." A rouezi plispük IV. II e n r ik é l e t e czimü 
munkájában mondja: "hogy a nemP-sség béke idej1~n 1~,; saját keze 
által több vért vesztett mint a csatákban;" Chevalier hozzá teszi, 
hogy egyetlen ta1'tományban hét hónap alatt százhusz uemes öletett 
meg; Brantóme dicsér egy nemest l''ranchc-Comtéból, ki el!Pnfelét 
párbajban egy templom csarnoka alatt szurta le, s két más nemest, 
kik a templomban vivtak párbajt, eldöntcndöl< 1 ki legyen kettöjök 
közöl elöbb Wmjénnel füstölve; iirömét találja abban, hogy gyakran 
beszélhet "azon szép vágás okról, mellyeket csn k a l{éz gyakorlásának 
kedveért ejtettek ; " egy nápolyit egekig magasztal, }{i egy reggel 
hármat ölt meg, azt~m "Isteu oltahmira bizta eltcmettetésöket." A 
hölgyek vetélkedtek a legvit.ézebb pál·bajviv{,J{(:J't, kiknPk kezét leg
több vér ferlöztette. 

A párbajdüh a Fronde idejéheu uagyou clt.eijcdt, IllidUn Retz 
bíbornok maga is gyakran példát adott rá; s rnóg általimosabbá 
lön, midőn nem csak a kihivot.taknak kellett megvivni, de a segé
deknek, a hannad s negyed foku tannknak is) kik ollykoi' nem is 
ismerték egymást. l G0 4· ben százhusz nemes liletett meg egyedül 
Limousin tartományban, s egy l (i0(i. augusztu~> G-ikáról kelt hirlap
ban ez áll: "A mult héten Pál'izsban négy gyilkosi:iág és három pár
baj történt, de nem türÚdtek vele j" - l ~~OD--lGOH-ig hétezci' kc
gyelemlevél osztatott ki párbajügyben; XIV. Lajos ki1·~tly kiskoru
ságának nyolcz évi tartama alatt uégyezc1· nemes esett cl. 

Magasztalják ezen kor vitézséget és Leesiiletét, mclly az ujból 
fölélesztett lovagiasságban nyilatkozott ; de ami az elsőt illeti, ha 
csak divat, nincs értéke, s kárhozatos, midön nem a közjóért van j 
ami pedig a másodikat illeti, szabályai szigoruak voltak, mellyeket 
azonban tényleg megsérteni nem volt gy alázat. Brantóme egy szó
val sem kárhoztatja Entraguest, ki Quelust egy elrejtett tőrrel orvul 
meggyilkolja; bizonyos Malcolm, megölvén ellenfelét, segédének 
védelmére siet ; Saint-André marsall, egy volt tiszt által lefegyve
reztetvén, midün ez udvariasan fölemeli s kezébe adja a fegyvert, 
meggyilkolja öt. Brantóme mint Fr a n c z i a o r sz á g p é l d á n y
tük r é t állitja elénk Duprat kanczellár liát, ki már kora ifjuságától 

XVI. 10 
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kezdve hírhedt vasgyuró volt. Soupez báró egy lakománál egy gyer
tyatartót vág fejéhez, Duprat megUli öt, s női ruhában menekül i 
azután megölte IX. Károly király főlovászmesterét, ki az ö tizenöt 
éves fivérét meggyilkolta i másik fivéreért, kit egy rokona ölt meg, 
két bérelt orgyilkos segélyével állott a gyilkoson boszut i a törvény
szék üldözései elől mindig ügyesen menekülni tudott, mignem végre 
kegyelmet nyert. Egy vitcz tiszt ellenezte ll megkegyelmezést, s ö 
egy csoport orgyilkossal rárontott a tiszt házára s megölte öt, "mit 
általánosan igen rnerész tett.nek tekin tettek." Ujra rnegkegyelrnez
tetvén, a meggyilkoltak egyikének fivére párbajra hivta öt s "test
szín pánczélba öltözve," megölte. "Igy halt meg Francziaország 
példánytükre, kinek hire elterjedt Lengyel-, Spanyol-, Német- és 
Angolországban; s minden idegen, ki az udvarhoz jött, látni akarta 
öt. Habár ellenségei azt állították, hogy nem volt a párbajban loyalis, 
a föpárbajmesterek és különiisen az olaszok véleménye szerint cselt 
csel ellen használni szabad, anélkül hogy ezzel a becsület csorbát 
szenvedne 1). 

Fölösleges ismételnünk, hogy az egyház a párbajokat mindig 
ellenezte; a spanyol egyház kényszerit ve látta magát egy régi ca
n ont emlékezetbe hozni, melly tiltja a püspökök és kanonokok 
kihivatását; a tridenti zsinat kiközösített császárokat, királyokat, 
herczegeket, marquisokat., grófokat és más urakat, kik megengedték, 
hogy a keresztények között párbajok vivassanak j a párbajvívókat 
és segédeíket becsteleneknek nyilvánitotta s kizárta őket a megszen
telt temetőbő!. 

Az egyház példáját követve a fejedelmek is rnegszigoritották 
a büntetéseket i V. Károly kiterjesztette minden birtokára; Portu
galiában vagyonel ko hzással és deportatióval büntették a párbajt j 
Svédországban halállal. Francziaországban c tekintetben elég ren
delet adatott ki, s a jogtudósok megelégedtek a törvényekkel, mely
lyek lábaik elé hurczoltá.k a nemes párbajvivókat, s kegyetlen hiu
sággal sulyosbitották a szigort. De láttuk, hogy mit használt rnindez; 
s daczára annak, hogy Richelicu szigora nem kímélte a legkitünöb
bek fejeit, mégsem volt képes a párbajdüht elfojtani. 

XIV. Lajos 1679-ben halállal s becsület- és vagyonvesztéssei 
fenyegette a párbajvivókat, még akkor is, ha a párbaj alig kezdetett 
volna meg, királyi szavára fogadván, hogy senkinek sem fog meg-

1) Lásd ere vonatkozólag az nEdingburg Review" 1842. folyamé.nak egy 
czikkét. 
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kegyelmezni. Ez némileg elnyomta ugyan, de nem szüntette meg 
a párbajokat i hisz maga a király, ki 8 törvény hozásában olly szi
goru volt, az alkalmazásban kegyelmet gyakorolt s ha valameily tiszt 
b e cs ü l e t t e l nem végzett egy vitát, nem ellenezte, hogy az ezred
ből elbocsáttassék. A praeventiv törvc!nyek soklwl alkalmasabbak 
voltak, valamint a becsületbiróság ujbóli felelevP-nitése,. melly a ko
rona főmélt6ságaib6l lévén alakitva, hivatva volt határozni minden 
becsületbeli ügyben, békéltetni, büntetéseket szabni, O!)fogatni azo· 
kat, kik meghazudtolás, vagy más scírtés által okot szolgáltattak a 
párbajra. Már Paulai szent Vincze sürgette a szentszéket, hogy bre
vét bocsásson ki a párbaj ellen i Fénelon marquis, hires párbajviv6, 
kezdeményezésére nemcsekből egy társulat alakult az ö elnökletc 
alatt, melly esküt tett le, hogy sem nem hiv ki, sem nem fogad el 
párbajt. 

Lajos gyönge utódai alatt a párbajok ujra. gyakoriabbakká lő
nek mint uj élvezetek s még 8 nők között is elterjedtek j Maussin 
énekesnő párbajban három férfit ölt meg s Brüsszelbe menekült j 
utóbb a bajor választ6-fejedelem barátnöjévé lett. Angolorszigban 
is ügyekeztek a királyok ezen visszaélést elnyomni, különösen pedig 
Erzsébet királynő, de kevés eredménynyeL Baeo kanczellár a csil
lagos kamra által szigoruan megbüntettet<; a bünüsöket, nem bitófá
val mint Francziaországban, hanem börtönnel és pl!ozbirsággal. 
Cromwell a kihivót hathónapi börtönne!, s a megülést mint szándékos 
gyilkosságot büntette. A restauratio alatt a párbajok igen elszapo
rodtak, nH:g a kanczel]{tr is kapott kiltivást vám- vagy törvényhozási 
kérdések miatt j az orvosok is vivtak; pfu·bajt vivtak kávl:házakban, 
nyilvános téreken, szinházakhan. 

A vissza<!h;s egész a mi napjainkig is leszállott iirilksl:gb\pen j 
s a moralisták és törvl:nyhozók m<;g ma is tanakodnak, hogyan irtsák 
ki ezen társadalmi csapást s hogyan ovják meg az igazi becsület<:r. 
zést, melly a modern civilisatiónak jelleme. 

XIV. Lajos koráhan a lovagiasság nem volt töhbl: a gyiingé
nek védelme az erős által, hanem mcstcrség a törv!)nyeket kijátszani 
s a védtelen gyöngét einyornni; a becsület csak az ebbe vágó erköl 
csökkel foglalkozott, mig minden egyebet elfeledett, a kötelmek tel
jesitésében elfojtván azon alázatosságot, me Ily egyedül kölcsönöz 
azoknak erőt. Saját ügyeit rendben tarlani, a tökét gyarapítani, 
gazdálkodni aljas dolog volt, mig ellenben a becsületnek nem ár
tott, ha valaki szavát nem tartván adósságaival magát s hitelezőit 

megrontotta; - becsület a kötelesség eszméje nélkül képtelenség ! 
10* 
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A bon ton részvétet parancsolt képzelt vagy haszontalan bajok iránt, 
mig ellenben az igazi- és sulyosaknak megveté~ét; dicBőségnek tar
tatott azépen öltözködni; s hogy bizonyos formák és elöitéletek meg
tartassanak, szabad volt megsérteni a morált, a törvényhozást, a val
lást és a közérzületet 

Azoknak, kik nem tartoztak a kiváltságos osztályhoz, tisztelni 
kellett a morált és a törvényeket; az alsóbb osztályban a legszigo
ruabban büntették a házasságtörést, mig a felsöbb körökben türték, 
sőt dicsérték is; a nem nemes és a honoratior elviselbette becsület
vesztés nélkül a sértést, melly a nemest vagy katonát lealázta, s ez 
utc'>bbiak ismét jogositva voltak amazok kihivását visszautasítani. 
Két különbözö vélemény uralkodott tehát, a nemess<:g megtartotta 
a german elvet, melly a többi osztályokban nem birt érvénynyeL 

Mi mindeddig csak a kiváltstigos osztály1·úl sz61ottunk j miután 
egyedül ez van leírva azon kor irataiban, mellyek csak az ndvarral 
és törvényszékekkel foglalkoznak. A harmadik rend erejét Lajos 
nem ismerte, ki ahelyett, hogy annak tevékenység<;t igénybe vette 
volna, azt inkább einyornni s m'egalázni Ugyekezett j ujra életbe lép
tetett korhadt rendeleteket, mellyek csak nemes katonáknak enged
ték meg a félköpeny viselését; s ekként szitotta a népben a gyülöletet, 
me Ily utódai alatt mint a mult tagadása nyilatkozat t, minden ha tal 
ruat csapásnak, minden rendet zsarnoltságnak, s minden alárendelt
séget megaláztatásnak b<:(yegezvén. 

NYOLCZADIK FEJEZET. 

E g y h á z i é k e s s z ó l á s é s p o l i t i k a. B o s s u e t é s 
F é n é I o n. A q u i e t i s m us. 

XIV. Lajos uralkodásának fcns<lges egysége, a lelkek vallásos 
buzgalma, a fontosság, mellyet a társadalmi és politikai viták kö
zepett a vallási kérdé~ek kivivtak, megfejtik azon nagyságot, mellyre 
a szószék ékesszólása emelkedett. Miután ez nem karolta föl többé 
a tárliadalom minden érdekeit mint a középkorhan, hanem a dogmára 
és a morálra szoritkozott, formái, mellyek különbiizök, sz&badok, 
term~szetesek voltak, scholasticai szabályokhoz alkalmazkodtak; 
szent és profan idézetek-, theologiai közhelyektöf áradoztak a beazé-
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dek, s az ékesszólás a tudományosságban és rátartásban elveszett. 
Következett a tizenhetedik század első éveinek rosz izlé10e, s a 
szószékck nevetséges szóvirágoktól és izetlen czifraságoktól vis~z

hangzottak. André Valladier atya, kinek hire olly nagy volt, hogy 
a párizsi udvar szónokává választatott s meghivatott, hogy IV. Hen
rik király felett halotti beszédet tartaon, olly dagályos és nevetséges, 
millyet még képzelni is alig lehet. Böjt első vasárnapján a többi 
között igy szólt: "Dicső férfiak és dicső nök, jertek ide; hadd 
hintsek hamut fejeitekre. Kisasszonyok, mit tesztek ti egyebet a 
hiuság venusi felczifrázásával, mint vaflomást hiuságtok- és nyomo
ruságtokról Isten előtt, megterhelvén és meghamisítván hajatokat 
hamuval és porral, bekenvén arczaitokat krétával és sárral, testeite
ket selyembe öltöztetvén, melly férgek ürüléke, mellyek olly s.pró 
tojáskákból bujtak ki mint a por. Látjátok, hogy minden tettetek 
nem egyéb gögnél, nagyravágyásnál, kevélységnél, képmutatásnál, 
azaz minden hamu és por? Azt akarjátok, hogy higyek hamuszinü 
hajatoknak : képmutatás, utálatos hazugság! nem egyéb mint fló
renczi por, mint cyprusi por stb. El al~arjátok velem hitetni, hogy 
ez a sz in a tietek: képmutatás, hazugság! nem egyéb mint máz, 
mint karmin, mint kréta! Nagyoknak akartok látszani, és hazudtok; 
törpék vagytok s czipőitek sarka az, mi magasra emel: képmutatás 
és kiállhatlan hazugság ! stb. u Beszédeinek gyüjteménye (1612.) 
Medici Mária királynénak van ajánlva, egy hOtlSZadalmas levéllel, 
mellybea bibliai atyiben leírja a nyilvános és rejtett szépségeket, 
nem a legilledelmesb módon 1). 

Nem kevesebb nevetségest találunk Besse, limoLtsini atya be
szédeiben, ki XIII. Lajos szónoka volt; valamint Bo~quier de Mons 2) 

1) Lásd Peignot, p,·edicato1·iana Dijon 1841, 1:37. 
") Académie des pécheurs, bastie sw· la parabole du pl'Odigue évangelic. 

Ugyancsak ö adta ki a l<övetkezöket is: .I'etit rasoir dea ornemens nwndain8;" 
.,Pouet de l' académie des pecheurs stb. 

Jean Pierre Camus, belloyi pÜRpök 1609-ben, egy l'redikaczi6uan igy sz6It: 

"Sz:l.z uj szentet adnél< egy régiért" és "Apres lenr mort les papes deviennent 
des papillons, les sires des sirons, et les rois de:; roitelets etc". - La Dominicale 
czimü müvének előszavában ezeket irja: .La plume des écrivains est volontiers 
portée par l'aure dc la publique fa ve ur, comme sur l'aile d'un aima.ble Favonius. 
C'est ici du biscuit sec, mais sncculent; serre, mais snbstantieux: peu de chair 
de discours, mais pron <le nerfs, <le !!artil11ges et de moiille de concepte. Vous 
trouverez en ce petit volume des eaux alambi<JUées et éteintes par l'empreinte d'un 

parJer concis .• , navire de mirmécides, <Jlli fait voir toutes les pieces d'nn 
grand vabseau sous l' ai le d'une monche." 
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atya ötvenkét beszédében a tékozló fiuróL Hires volt a tréfás és 
szójátékokban gazdag egyházi szónokok között André atya is; Ma
gyarázván a paraholát arról, ki a szölöt a vétel után tekinti meg: 
"Bolond vagy, kiált föl, előbb kellett volna menned megtekinteni, 
mielőtt megvetted." Egy napon hivei könyörületességének ajánlt 
egy leánykát" kinek elég vagyon a van, hogy szegénységi fogadalmat 
tegyen" azar. hogy apáczává legyen. Jobban bámulta mint magát 
Krisztus csodáját szent Ferenczét, ki két rőf vászonnal (az által vető) 
minden nap annyi szarzetest táplál. Igazságos-Lajos halálakor a 
halotti beszédben igy ldáltott föl : "V aló d i tartózkodás az örömök től, 
kelő nap az örvényekben, teljesség az ürességben i manna a pusz
tában; száraz gyapju, hol minden nedves, nedves gyapju, hol minden 
száraz j kiszáradt test, me ily ben az örömek elmerülhetnek, örömek
től áztntott test, mellyet a szigor kiszárit stb." Egy másik szónok 
ügyekezett bebizonyítani, hogy szent Péter épületkő, tüzkő és égető 
kő volt 1). A halotti beszéd, mellyet Bening jézustársasági atya 1615-
ben Avignonban a vih;z Crillon fölött tartott, egyike a legmulatsá
gosabbaknak 2) ; a szóvirágok egósz özönével, mellyek legnagyobb 
részét a paizstól kölcsönzi 1 ügyekszik hősc nagylelküségének ma
gasság·át, m11lységet, szélességét és hosszát föltüntetni, s végre igy 
szól: "lsten veled Crillon, Isten veled; lsten veled csodák kapitá
nya; hten veled kapitányok csodája j Isten veled hősöm, Isten ve
led hiís Crillon, Isten veled hősök höse . . . . mivé lett ez a nagy 
hős ! mennyire le van alacsanyitva a vitézség ezen magassága ! 
mennyire meg van rövidítve ez a hosszuság! mennyire meg van 
keskenyitve ez a sz(Hess1~g ! mennyire ki van egyenlitve ez a 
mélység !" 

1\lidőn Olaszország•·ól szólandunk , nagyon is gyakran lesz 
okunk sajnálkozni ezen grotesk ízlés felett j de egyáltalán nem fö
lösleges ismételve kijelentenünk, hogy a francziák e tekintetben eiül
jártak j s nem hallgatha!juk el, hogyan vannak egyikében a legbe
cscsb könyveknek, mellyckre itt a criticát kiválólag ki kell terjesz-

1) A jezsuiták könyvei között, mellyeket Pascal a "Provincialeö 0 -ban ne

vchégeR~Ú tesz, illyenek fordulnak elö : Fusil dc pénitence pour úatt1·e le caillou 
de l'homme. - Petit pistalet de poche pow· tirer aux háétiquea. - La douce maiille 
et la aauce friande des oa aavow·eux de l'Avent. 

") Ily czirn alatt jel~nt meg : Bouclie1· d'lwnnew·, ou sont 1·eprésentéa les 
úeaux jaita Je 11·és-généreux etc . •. appendu a son tombeau pour l'imnwo·telle ntémoire 
de sa ma!lnanimité, pm· un pere de la Compagnie de Jésua etc. lásd Peignot 2:i7. l. 
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tenünk, a "Pbilothée"-ban egymásra halmozva apró történetkék, 
példák és czélzások. A szent szerzö Glycere virágárusnön kezdi, 
ki a virágok természetét és csuportozatát ugy meg tudta változtatni, 
hogy Parrhasiust is bámulat,ra ragadta j azután j ö a P a lm a C h r is t i 
magva, mellyet semmiféle állat nem mer megízlelni j a gyöngy házak, 
mellyek a tengerben élnek, anélkül hogy egy csepp vizet befogad
nának; a tüzml:ldarak, mellyek a lángok közt repkednek anélkül, 
hogy szárnyaikat megégetnék; a boldog-arabiai fahéj, melly jósza
guvá teszi azt, ki hordja; a nöstény tigris, melly az uton találván 
a vadászok által hátrahagyott kölykét, hogy öt késleltessék, azt 
magával viszi bármilly nagy legyen; Apellcs, ki Sándor parancsára 
festvén Campaspét belészeret j Rebekka, ki itatván Izsák tevéit, ér
demessé teszi magát, hogy öt nejéül válaszsza, s karpereczeket és 
függöket kap, mint maga a szent iró is reményli, hogy lsten szent 
szeretetének aranyos szavait fogja lelkének füleibe aggatni s kar
jaiba eröt öntend, hogy parancsait helyesen végrebajthassa. És 
mindez négy lapocskán van előadva. 

Annál nngyobb dicséretet érdemelnek azok, kik szakitván a 
kor rosz izlésével, foltárták a valódi nagyság titkát, melly az igaz 
érzelmek s az egyszerü styl egyesülése. A világi szónokoknak nem 
volt terök személyes érzelmeik kifejtésére, s csak azon eszmék ér
telmében nyilatkozhattak, mellyeket állásuk hozott magával. A pap, 
ki egyedül áll a társaság frivolitásain kivül, isteni szavakat hallat, 
s az igazi szónoklat tökélyeinek tetőfokára j ui hat, azon szónoklatnak 
tudnillik, melly a sziv mélyéböl jö, midőn a halálról, az erényről s az 
örökkévalóságról beszél. 

XIV. Lajos korában a vallás, azonkivül hogy a meggyőzödés
ben gyökerezett, még a törvény tekintélyével is birt j uralkodó volt 
a közügyek ben, s a nagy egység elömozditására is közremüködött; 
másrészről pedig a vallásügy gye! foglalkozni annyira divatossá lett, 
hogy az előkelő körükben a vallási kérdéseket vitatták s azon mun
kákat, mellyck ezekre vonatkozólag megjelentek, felolvasták. Szük
séges volt tehát, hogy az egyházi szónok beszéde is ékesszóló le
gyen, s a válogatott kifejezések hangja türhetövé tegye a fejedel
mek füleinek az igazságot, miután a templomi szószék volt az egyet
len hely, hol szabadon lehetett szólani; és habár nem is hiányoztak 
az egyházi szónokok között sem a hizelgök, mégis voltak feddő 
szavaik a hatalmasokl-a nézve, kik visszaéltek jogaikkal j vigaszt ta
láltak beszédeikben az elnyomottak, s intelmet mindenki. Dubois, 
Cicero é~ szent Ágoston munkáinak gyönge fordítója, az egyházi 
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sztínoklat ellen il't; Arnauld megczáfolta i)t R e fl é x i o n s su r 
l' é l o q u e n c e d es p r é d i c a t e u r s czimü munkájában i de a 
gyakorlat legjobban megmutatta, hogyan lehet egyesiteni az igaz és 
a szép jogait, hogyan lehet az ember az eszme királyává a földi 
királyok mellett, s uralkodhatik a közvélemény felett mint ök, sőt 

nagyobb hatalommal mint ők. Az egyházi szónokok egyetlen nem
zetnél sem birtak annyi befolyással, mint Francziaországban, mert 
sehol sem voltak a nemzettel jobban összeforrva. 

Ohajtandó lett volna, hogy ezen kitünö szónokok hagytak volna 
föl azon szokással, mellynél fogva mindig valameily textus fölött 
prédikáltak; s dicsöségnek tartatott olly textust találni föl, melly 
egy szerenesés czélzást tartalmazott, miként az az érmelten megki
vántatott 1). A scholastici~mussal sem mertek fölhagyni, s ez talán 
szükséges is volt olly népnél, melly megszokta vitatkozni a tanok 
fölött, hogy azok alapjára hasson : azonban egyesitvén az igazság 
hatalniát a cainteljes világossággal s a styl fenségével i a szentirásból 
vett idézeteket akként alkahnazván, hogy azok nem kölcsönzöttek· 
nek tetszettek, inkább a szivböl látszottak jőni ; a dogma szinvona
lának fenségét megtartván; a szenvedélyeket a sziv tömkelegeiben 
megragadván s egész meztelenségökben a megrémült ballgatóság 
elé tartván vagy a szivek leggyöngédebb érzelmeit fölkeltvén mindig 
rokonszenves és érzelemteli visszhangra találtak a hallgatóságban s . 
a franczia egyházi szónoklatot az összes jelenkori nemzetek egyházi 
szónoklata fölé emelték. 

Mascaron ( 1634-170::3) még a régi iskolából való volt s a ke
resett szbvirágok nála még küzdöttek a valóban szép kifejezésekkel. 
Fléchier (1()32-1710) már tisztább és hibátlanabb1 ö aszószék 
Isocratese, mint Bossuet annak Demosthcnese. Higgadt a vallás dol
gában, nem tulzó, scm szenvedélyes1 künnycd gunyor vonul át el
mélkedésén, s tiil·elrnes a tévedés iránt; Fléchier nem merész röptil 
s nem emelkedett azon fenséges magasságra, mellyen Meaux püs
pöke állott, sem azon vallásos ünnepélyességre, melylyel ez fölemelte 
a királyokat és hösökct, hogy rögtön szembeállitsa az emberi nagy
ságok semmiségét j söt inkább mcsterileg elrejti a fenségest az ele
gantiában, a magasságot a közönséges szinvonalra szállítja le, keresi 
a körmondatok összhangzását s a kifejezésd{ parallelismusát j de a 

') Jeremiás Mzövege, LiUCJUe atya által a·bnrgunili herezeg fölöt.t tartott ha
lotti beszédben alkalmazva, bámulatra ragadott. Midön Bos8uet a regensnö előtt a 

depositum C1cslo<li-t. hangoztatta, a llelyPRiéR momja kelet.kezett. 
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megcsonkitott szúlamokban nagy eszméket rejt cl, s világosakká 
tudja tenni a mély gondolatokat épugy mint a közönségeseket. 

Dou.-clalouc. 
Valamint Cheminaist ( 1G52 -R!)) H.acinehoz, ugy Dourdaloue 

(1632-1704) jézustársasági atyát Corneillehqz hasonlitották. Maga
viseletében egyszerU volt mint az igazság, példás mint maga az 
erény, talán az egyetlen érdemteljes férfiu, kinek ellenségei és rá
galmazói nem voltak ; sőt egyik kortársa azt mondta róla, hogy az 
(í élete a legjobb czáfolat a L e t t r es p r o v i n c i a l es-ra. Isten 
igéjét egyaránt hirdette a nagyoknak és szegényeknek j a szószék
ről lelépvc, hol egy fényes udvar hallgatta divatból és szokásból 
inkább a jeles szónokot mint szentet, a haldokló koldus ágyához 
sietett; őszinte az előkelökkel szemben, szelid és elnéző az alsóbbak 
iránt, kevésbbé volt szii.kségc mint bárki másnak félénk tekintetekre. 
Nem engedi magát soha át a képzelődésnek, hanem csupán az oktató 
modort használja, s ezé1·t ollyko1· egyhangu és rendszeres, ritkán 
ékesszóló, de soha sem gyönge; a haJigatót meggyőzö érveléssel 
ifgyekszík meghóditaní 1 melly mindig valameily kötelességet vesz 
al?-pul, s teljes erkölcs- és hittani rendszert fejt ki, ámbár ollykor 
hódolva ~zon korszak irányzatának a cartesianusok módjára a dogma 
fölött elmélkedik. A nyelvvel nem sokat gondol s nem használ olly 
czikornyás szólamokat mint Fléchier, sem nem keresi a költői ecsete
lést mint Bossuet; de hatát·ozott, szigoru, rövid és éles kifejezéseiben, 
az érvelésben világos és szilárd, egyesiti a keresztény egyszerl\séget 
az eszme fenségével, mellyet a nép fölfogásához tud idomítani, az 
erélyt az épületességgel, a szabadságot a határozottsággal, nagy 
buzgalmat nagy megvilágositással. Habár, mint a legfelsöbb körök 
romlottságával szemben ohnjtandó lett volna, a királyok homlokait 
nem is ostorozza, kivételt a keresztény törvény előtt azért nem en
ged meg j lassan de ellenállhatlanul lebilinesci egy rejtélyes hatalom 
által, s nem ritkán ejt csapásokat, mcllyek megtörik a legme1·észebb 
és leggőgösebb szellemeket is. 

n Hány nagyság fog cl kárhozni épen olly dolgok miatt, mely
lyek nekik a népek bámulatát vagy tapsait szerezték meg! Dicsér
tettelt vállalataik miatt, s e vállalatok gyakran a legborzasztóbb 
igazságtalanságok voltak; hiresekké lőnek hóditásaik által, s ezen 
hóditáso,k rendesen nem voltak egyebek nyilvános rablásnál." Bour
dalouenak ezen szavai '), szcnt Ágoston tekintélyére alapitva, nem 
téveszthették el hatásukat XIV. Lajos király udvaronczaira. 

1) Sur l' état du péclté. 
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Massill 011. 

Hyeresi Massillono ál ( 1663 -1742) a kifejezés gyöngéd azép
ségei nem engedik gyakran észrevenni, hogy a szerkezet nagysága 
hiányokban szenved. XIV. Lajos fénykora hanyatlóban volt s .ez 
lehetett oka, hogy ö nem akarta, mint Bossuet, az emberek minden 
véleményét és minden akaratát egy igába hajtani. Ékesszólása nem 
volt gyujtó, ö inkább fokozatosan vezet meggyőződésre, lépésről lé
pésre hat a szivekbe s meghódítja, nyelvezete virágos és tiszta, de 
sokkal szerényebb, mint Francziaországban szokásban volt. Az 1699". 
év adventjében a szószékröl komoly igazságoltat tárt hallgatósága 
elé egész meztelenségökben; s a választottak kis ;;zámáról tartott 
beszédére hallgatói megrémülten keltek föl iilöhely~ikröl. Az 17 J 7. 
kis b ö j t alatt szavait az udvamái uralkodó finnyás hanghoz al
kalmazza, a dogma helyett a moralt veszi beszédein~k tárgyaul, fe
nyegetés helyett sohajt; azonban nem ugy tesz mint Bossuet s a 
királyok korlátlan uralma helyett azok atyai kötelmeiről l'zól. A fe
jedelem sirj ánál, ki a századot elvakította, fölkiáltott: "Csak Isten 
nagy!" s ha az alattvalókat engedelmességre inti, a fejedelmet is 
figyelmezteti, hogy azt a nemzet jogainak tiszteletével kell kiérde
melni. 

J,a Rue. 
Ezeknél alantabb áll La Rue atya (1643-1725), kinek egyéb

aránt erkölcsi beszédeiben (Discours moraux) és halotti beszédeiben 
(Eloges funébres) igen szerenesés inspi1·atiói és pathetiens gerjedel
mei vannak; csakhogy nagyon szerette a tulzó kifejezéseket. Ezért 
mondta neki egy udvaroncz: "Atyám, addig mig ön érveket ad 
elénk, hallgatni fogjuk szivesen; de ne akarjon szellemdus lenni. 
Nem egy !;öziiltink több szellemet képes egy versszakba beszoritani, 
miut arnennyit némcll y szónok eg('sz böjtitiPjén kifejteni tud." Kü
lönösen dicsérték gyönyörű előadását; mirtdazáltal ö is azt akarta, 
mint Massillon, hogy a ezentbeszédek felolvastassanak, hogy ekként 
a könyvnélküli betanulásra forditott idöt meggazdálkodni lehessen. 

Ezen nagy szónokokkal szemben Olasz.ország csak az egyet
len Segnerit tudja fölmutatni, s az cgybehasoulitás által ez is ve
szít. A protestansok között, az ember a praedestinatio szigorának 
terhe alatt ~kat veszít a szeretct, az akarat és a cselekvés tekinte
tében, s ez okból nem létezhetik ékesszólás, cs11k összeszedett, hi
deg szóhalmaz, melly legfolebb gyülölctre és haragra izgatja föl az 
embert, mint SaUI·innál (1677 -1730), kinél hiányzik a kenetesség 
vagy pedig midön azt vadászsza, üres, erőltetett és siránkozó szóla-
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mokba megy át. Az angolok dicsérik Barrowban szellemének erejét, 
az erkölcsi mélységet, a terjedelmességet üres bőbeszédűség nélkül. 
Nyolcz beszéde a nyelv feletti uralkodásról teljesen bölcselmi, s csak 
okszerü sőt világi érvelue van alapítva. South népszerli szónokla
tával tett hirre sz ert; Mzméi ollykor nem mindennapiak, beszéde 
az érvelésnek bizonyos formái által szurós j szólamaiban természetes~ 
szeret bizalmas kifejezéseket használni, mellyek késöbb igen közön
ségesekké lesznek. Tillotsont (1630--94) jobban olvasták j bőbeszédü 
de minden erő nélkül, végtelen hitvitákba téved a katholikusok és 
kálvinisták ellen, a tet·mészeti vallás elveit nem csak alapjaul veszi 
a kinyilatkoztatásnak, hanem_ azonegy jelentőséget tulajdonit nekik 
a kereszténységgel. Az angolországi protestánsok megbotránkoztak 
rajta, mert a jó cselekedeteket a jó vélekedés felé helyezte. 

Bossuet. 
Nem ismervén olly német vagy spanyol egyházi szónokot, ki

ről érdemes lenne e helyen említést tenni, szólunk arról, kit az ékes
szólás fejedelmének tekintenek. Dijoni Jaques Bénigné B os su e t 
(1627-1704), meauxi püspök, ékesszóló volt kiterjedt tevékenysé
gének minden ágában, a vitatkozásban, a támadásban, a theologi
ában, a politikában, az igazság nyilvánításában vagy a tévedés czá· 
folásában; ellenállhatlan volt hatalma saját benyomásainak másolt
kal való közlésében, olly meggyőzö tudott lenni előadásában. S ezen 
szónoki hatalomnak a legszebb tér volt nyitva: egy nagy királyt 
a tapsok kábitó zajában figyelmeztetui a dicsöség hiuságára j egy 
La VaiW~ret vigasztalni j egy Fénelont megczáfolni j a protestaosok
kal a küzdclmet fölvenni; egyházi szabadságokat meghatá.rozni; a 
babérok, mellyeket Turenne aratott, öt is diszitették, ki azt megtéri
tette j Francziaország vigaszt talált szenvedéseiért azon reményben, 
mellyet az általa nevelt dauphinba helyezett j Condé győzelmei, az 
angol királyi család szerencsétlensége bö anyagot szolgáltattak neki 
magasztos elmélkedésekre és megható tanulságokra. 

Ezen feladatok fontosságának Bossuet mindig megfelelt s soha 
emberi szó nem egyesitett annyi szabályosságat olly erővel, olly 
hevességgel és annyi diszszeL Saját meggyőződése szilárdult, látván 
milly bámulatos összhangzás van a szent atyák szellemében, kiknek 
fönségét megérteni senki scm volt képesebb nálánál; a magányban 
megszerezte magának, mit az, erőben és sajátságban adhat; azután 
a világ zajába lépve s a közügyeknek szentelve magát, mint egy
koron Cicero a haza fönségét, miudig a nemzeti egység nagy es~mé
jét tartja szem előtt; s nyugodtan és biztosan mint az a meg nem 



támadott souverain meltóságával beszél; neme~; az egyszerüségben, 
s ez teszi nagysagát, meggyőz, m!·rt maga is meg van győződve, meg
indit, mert maga is meg van indulva. 8 tegyük hozzá, hogy soha 
semmit nem tett másk(;p közzé, mint parancsra vagy kötelességtel
jesitésből. Csak hatvan év mulva halala utan láttak napvilágot E g y
h á z i sz e n t b es z e d e i, valódi mestermüvek, ha nem volnának 
meg sokkal jelesebb gyászbeszédei is (O r a is o n s fu n e b r es)" 1). 

Ezen a téren, mellyen nem voltak mintaképei a régiek között, a 
trónnal es a sirral szemben, mindig a legnemesb képeket, a legel
terjedtebb eszméket alkalmazza, mellyek a templomok vegyes hall
gatóságához inkább illők, mert ez nc1!1 érti meg a melyebb jelentö
ségüeket es eredetieket; ötletei élénkek és igazak, a részek és az 
egész összhangzatos összefüggésben vannak, kifejezéseiben nem ke
resett, nem elménczkedő; ha fcjtcgcté~>eiben ollykor tovább megy 
mintsem az isteni ige megrmgedni látszik, magának a tárgynak ne
mében található föl érte a mcntség. Századának és királyának ha
sonlíthatlanul nagyszerü fénye közepett nem mulasztja el soha, hogy 
ismételve vissza ne té1jcn a földi nagyságok semmiségére, mit olly
kor lealaesonyitó példák idézésével tesz; koronák, bölcseség, vitéz
ség, szépség előtte nyomorult haszontalanságok a közös sir komoly
ságával szemben. 

Milly megragadó látvány Bossuet, az erényekben gazdag ősz 
pap, Condé sirjánál, midön a mulékony dicsőség magasztalását föl
áldozza a halhatatlanság dicséretének! Itt mutathatott, mint sehol. 
jobban, Isten kezére, melly titkos utain vezérli az embereket és né
peket; s ezen igazság feletti komoly elmélkedése l(épezi mestermü
veinck zár kövét. Különösen foglalkozik ezzel D is c o u r s su r 
l' h is t o i r e u n i v e r se ll e czimü w ü vé ben, egyikeben azon sze p 
könyveknek, mellyeket a nevelésére bizott dauphin számára irt, va
lamint ls t e n és ö n ru a g a m e gis me r és é r ö l (D e l a c o n
naisance de Dieu et de soi-méme) irt értekezésében sa 
Szeutirás politikája (Politique de la sainte Ecri
t t.. r e) czimü dolgozatában, melly utobbi a szent atyákbúl vett szö
vegeknek rövid mondatok általi összeállítása, s bámulatos utánzása 

1) Miért nem bámulja egyetlen kortárs sem ll001suetnek mint egyházi szó
noknak ékesszólását? Miért nem hasonlitják öt egybe Bourd:doneval ? Miért nem 

mond róla :,;évigné "s"zony semmit? Ezen kérdéseket veti föl BauHset bibornok 
Histoi1·e de Bossuet (Parizs 1814. 4. köt.) czi mü nevezdos munkájában, anélkül 
azonbnn, hogy azt megoldani tutlná. 
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eszméiknek és elöadásaiknak. Ezen irataiban Bossuet nem a világ 
titkait, de az örök igazságokat ftirkészi j nem korlátozza a királyok 
hatalmát, de aláveti azt lstennek j a népek kötelesek engedelmes
kedni nekik, de a királyok is kötelesek azokat igazságosan és sze
retettel kormányozni. A z Is t e n és ö n ro a g a m e gis me r és é
r ö I irt értekezésében rövid vonások ban kifejti korának bölcselmét j 
megállapítja a különbséget az ész és az értelem között, mit Locke 
követői összezavartak j az érzelem és itélet között, mit késöbb Con
dillac összetévesztett j az értelem és a képzelet között, mellyeket 
Reid éB Stewart ös!lzezava.rtak. 

t't>nelon. 
A dauphin nevelését, mclly feladatr{)! annak, kit megbiztak 

vele, számolni kellett Európa és az utókor előtt, kétségkivül nem 
bizhatták jobb kezekre. Azonban XIV. Lajos uralkodása olly hosz
szu volt, hogy a dauphin megöregedett mielött trónra jutott volna, 
söt ennek fia, a burgundi herezeg is, kit a fiatal dauphinnak nevez
tek, szintén férfiuvá lett. Ezen herezeg nevelését vezette egy főpap, 
ki méltó, hogy Bossuet mellé állitta~sék. Franqois Fenelon de 
Q.uercy (l ll 5 1-1715) elejéute mint hitküldér Canadába akart menni, 
utóbb a keleti elszakadt népek között apostolkodni j de Franczia
országban maradt, hogy tanitsa az uj-ka t h o l ik us ok a t s az 
egy ház kebelébe visszatérítse a cevennesi protestánsokat. Beauvil
liers asszony számára irt egy értekezést a leányok neveléséről (D e 
l' É d u c a t i o n d es fi ll cs) j értheti) világossággal irt mü ez, át
tengve azon gyöngéd szellemtől, melylyel a nöncmről szólani kell. 
Értekezése a külföldi missiókról s a kölni ét·sek számára irt munkája 
fenyes és vonzó ékesszólás pélelán y ai j de ~'enelon még azon különös 
adománynyal is birt, hogy 1:1zeretetté tudta magát tenni mindenkinél ; 
nagyok, kic!linyek, fejedelmek, niík, papok, katonák egyaránt sze
rették. 

A fiatal dauphin nevelesével bizatván meg, egész nagy jelentö
ségében fölfogta ezen feladatot; nyugodt figyelemmel kiséri növen
dékének félrelépéseit, mellyekre a heves vérmérsék ragadja, s a té
vedésből üdvös tanulságokat von le j a körülményekhez képest ma 
egy mesét, holnap egy halott-beszélgetést, kivonatokat, elbeszélé
seket ir, s mind~zt tekintettel a leendő királyra. Az Is t e n l é t é
ről (De.l'éxistence de Dieu) irt értekezésében, a végokok 
bizanyiUlkával élve, átengerlé magát a leíró képzelőtehetségnek, 

anélkül hogy kizárná az átható logikát. Ha Bossuet királyi növen
dékében ar. nbsolut Idd.! y iirökii!lét látta, I~'enclon a magáéban a 
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mérsékelt monarchia leendő fejét tekin tette, s ez okból föltette ma
gában, hogy a bomladozó absolutism us helyébe az alkotmányos· mo
narchia fölálli1ására fog közremüködni, hol minden törvények sza
rint s a nemzet megkérdezésével történik j ezért beszélt olly gyak
ran a szabadságról, melly visszaállítandó lenne, s a régi fejedelmeket 
a legkedvezöbb szinekben tüntette föl, mint az erények ugyanannyi 
példánytükrét. 

Ez volt a T e l em a q u e czélja. Ezen münek simaságra a 
XVII. században nem volt párja, valamint nem a XVIII-ban me
részségre. A tudálékosság divatának hódolva, Horner nyomdokait 
követi, azonban aprólékosságokban tulhaladja öt, mert nem versek
ben ir j s a szám os bonyodalmak, mellyek mindig valami csodálatos 
módon nyernek megoldást, nem igen illenek a görög eredeti egyszerü
ségéhez j a mü tul van terhelve beszédekkel és mondatokkal j tagad
hatlanul különösnek tetszik, Francziaország gyermekeit Calypso és 
Eucharis szerel meinek elmesélésével oktattaini látni j a keresztény, 
ki az Olympot akarja leírni, a pap, ki szerelemről beszél, lehetlen 
hogy előadásában hideg ne maradjon. De bármint legyen is, nem 
a formát, de a könyv czélját kell tekintenünk, s ez nem más, mint 
az országnak egy jó fejedelmet nevelni, kinek régi hősök ne.,·ei alatt 
az igazság és szilárdság tanait hirdeti, s öt az uralkodótól egészen 
különbözö nemzetgazdászati rendszerrel ismerteti meg, egyuttal pe
dig annak szükségét bizonyitja be, hogy a népnek befolyást kell en
gedni a hatalomba j - meg lehetett volna akadályozni a forradalmat 
is, ha a fejedelmek felismervén annak szükségét, megadták volna azt, 
mit az uj kor visszautasithatlanul követelt. Egy másoló, ki elég ér
telmes volt fölismerni a könyvnek jelentűségét, s másrészt elég indi
scret, hogy abból magának hasznot huzzon, a munkát kinyomatta 
1699-ben Hollandiában a szerzö beleegyezése nélkül. Ezen megje
lenési mód sokban eliímozditotta azt, hogy a müben az udvar ellen 
intézett satyrát vélték találni; a hiu és fényüzö Sesostris alatt XIV. 
Lajost keresték, épugy Idomeneusban is, ki Salentust a fényüzés ál
tal elrontja, mig a szükségest elhanyagolja j l~rotesilasban, ki ellen
sége azon tábornokoknak, kik inkább az államnak szolgálnak mint 
a miniszternek, Louvoist látták j a valódi vagy állítólagos czélzások 
elfeledtették a rhetoricai előadásokat, a hosszadalmas elbeszéléseket, 
az összefüggés nélküli kalandokat, a fölösleges Jeirásokat j a szellő, 

melly engesztelékenységet és mérsékletet hozott, tetszett a fáradt 
Európának j a T e l e ro a q u e a legolvasottabb könyvvé lett. S XIV. 
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Lajos király dicsöségének megsértését látta az alattvalója iránt t~nu
sitott általános hódolatban. 

Azonban Fénelon politikájára nem szabad egyedül a T e l e
m a q u e-ból vonni következtetést vagy azt hinni, hogy ö a kis Sa
len tu g intézményeit egy nagy birodalomra akarta volna alkalmazni. 
Midön királyi növendéke meghalt, a király és Maiutenon szobáikba 
zárkoztak, hogy elégessék azon iratokat, mellyek a herezeg nevelé
sére voltak készítve j mert attól tartottak, hogy az azokban foglalt 
szabad eszmék, mellyeknek czéijok volt más jövőt alkotni, a jelen 
kormánynak elitéléseül szolgálhatnának. Némellyek azonban mégis 
elkerülték az öreg király zsarnok féltékenységének figyelmét, a többi 
között a L e lk ism e r e t i v i zs g á l a t a z u r a lk o d ás köt e
l ess é g e i r ő l (E x am e n d e c o n B c i e n c e su r l e B d e v o i r s 
d u r e g n e) czimü munkája, mellyben Fenelon megfontolásui ajánlja 
a burgundi herczegnek az eléje tárt igazságokat, intvén őt a tanu
lásra, a példás életre, az igazságosságra, s figyelmeztetvén öt a csa
lódásokra, meJJyek a fejedelmet környezik. Midőn utóbb XIV. La
jos csillaga halványadni ke:~:dett, Fénelon, távol az udvartól B annak 
fénye által többé nem vakitva, több E m l ék i r a t o t t) szerkesztett, 
mellyckben az ország sebcit föltakarta s az alkalmas gyógyszereket 
előadta, hogy a báborut Spanyolországgal meggátolja, vagy ujból 
bebizonyítsa annak igazságtalanságát, valamint a béke szükségét; 
főleg azt sürgette, hogy adassanak vissza a nemzetnek lábbal tapo· 
dott jogai, s békíttessék ki a nép a királylyal a rendek egybehivása 
álta j ez az egyetlen menekülés a fenyegető katastrófa elől, miután 
a despotismus igen gyenge a látszólagos erő mellett 2) : ez talan 
megakadályozhatta volna az 1789. forradalmat szomoru következ
ményeiveL Meg kell mindazáltal vallani, hogy gyakran jár agyrémek 
után j látja a jót, de el kerülik figyeimét az akadályozó körülmények j 

1) Monte~quieunel< tulajdoni tjált az érdemet, hogy ö volt az elsö, ki a tör
vényt, az egyetemes természetre való ki terj('déséhen H alkalmazásáhan, megha
tározta. Azonban ~tz Essai polilique sur le gouvernement civil rzimü munkában, mally
ben Ramsay lovag l<' énél on Lesz(.Jgetés!,t ltiizli az angol praetendenss~l, 11 Ill. 
fpjezet igy kezdiidik : La loi en généml n' est autre chose que la 1·egle, que chaque 
etre doit suíVI·e pour agir selon sa nalure. C' est ainai que, daTU/ la physique on 
enl.end, par les lois du mouvemen t , les ri·gles selon lesque/les chaque corps est 
transporté nécessairement d' un lieu dans un aut•·e; et dans la m01·ale, la loi natu
relle signifie la reg/e, que chaque inlelliyence doit suiw·e librement pour etre raison
nable. 

2
) Látni fogjuk a XXV. fejezetben. 
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a titkos föladókat, kik ezen foglalkozásokat mest~rségböl üzik, sze
retné számüzni, s azt akarja, hogy ezen hivatalt becsületes embei'ek 
viseljék. 

Maintenon asszony hallani akarta saját hibáit Fénelontól j s ö 
ezen kényes feladatnak kielégitő, habár kiméletes őszinteséggel felelt 
meg. A következő passust idézzük erre vonatkozólag: "Miután a 
király nem annyira szilárd és következetes elvek szerint cselekszik, 
mint inkább környezetének befolyása alatt, lényeges dolog tehát el 
nem mulasztani, hogy erkölcsiis személyek alkalmaztassanak közelé
ben, kik kegyeddel közösen oda müködjenek, hogy a ki1·ály kötelmeit, 
mellyekröl nincs fogalma, teljes és valódi kiterjedésökben teljesítse ... 
A fődolog ostromolni öt, miután ezt ö is igy akmja, kormányozni öt, 
miután kormányoztatni akar. Az ö lelkének üdve attól függ, hogy 
öszinte és önzetlen emberek környezzék. Kegyednek tehát felada
tává kellene tennie, hogy békeszeretetet Untsiin belé, s főleg elveket 
a népek sorsának könnyitésére, mérsékletet, igazságot, bizalmatlan
ságot a szigor és e1·öszakosság tanácsadásai ellen, utálatot az önkény 
cselekvései ellen, végre szeretetet az egyház inl.nt s törekvést, hogy 
annak jó pásztorokat adjon 1). 

Fénelon sokkal jobban gyülölte nz általános hízelgést, hogysem 
a királynak tetszhetett volna, kit már az is bántott, hogy Fénelon 
öt évig volt a dauphin nevelője anélkül, hogy kért volna valamit, söt 
midön cambrayi érsekké neveztetett ( 1 fi94 ), kikötötte magának, hogy 
egyházmegyéjében székelhessen s csak a szünhónapok alatt kelljen 
az udvarnál megjelennie. A gyülölet Lajos részéről még nagyobb 
lett, midön a T e l em a q u e megjelent, habá1· Fénelon erősite t te, 
hogy a közlés tudta nélkül történt s nem volt munkájában czélzás 
senkire. 

A szelid lelkü Fénelon el tudja türni mint a galamb az ellene 
elkövetett sé1'téseket, de egyuttal nagy ügyességgel bir ellenségeinek 
visszaverésében j az embereket jobban szereti, mint ismeri j tiszta 
elemben él, de nem tud elég biztossággal wozogni j képei vonz~an 
szépek, eszméi szabatosan vannak kifejezve, irályában azonban hi· 
ányzik azon tökély, melly mellett lehetlen a gondolatra emlékezni a 
kifejezés nélkül, mellybe burkolva van. Igen gyöngéd arra, hogy 
erös legyen j a hegy oldalán megáll, mig Bossuet a tetőn terem, ki 
fenséges és magasztos, népies és őszinte, tudja a királyok, a poli-

') Bausset, Hisloire de Fénélon; Ver~ailles 1817, J. 225. l. Lksd Gosseiint 
is, Histoire lilléraire de Fénélon. Pkriz~ 18 lli. 
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tikusok, a katona, a nép, a tudós, a pór, az iskola, a szcnthely, a 
törvényszék nyelvét; használja kifejezéseiLen a fenségest és köz
napit, az elavultat és ujat; eszméi mint kifejezé,;e kiiliinfélék, ma
gasztosak és egyszerüek. Fénelon a uölcseség, Bossuet a tekintély 
szava j ez sujtja a makacs bakokat, amaz legelteti az eltévedt juho
kat j az egyik a jó ízlését sugalja, a másik azt mint l!Zükséget reánk 
parancsolja; Fénelon utánozva feladat~\.ul tekinti a keresztény t alajba 
pogány eszméket elvetni; Bossuet, nagy mert egyetlen, rrlÍndenben 
nyilvánítja a katholika egyhaz nagyságát\ a tudományban ugy mint 
az életben, a történelemben ugy mint a vitatkozásban j ezért marad 
eredetiségr. érintetlenül még akkor is, midön a régiek Ö!lvényén 
járda l. 

Quletismu". 
Ez a két nagy férfiu a quietismul! felett egymással összetüzött. 

Maiinos 1\fihály, Sarago!lsából (lG 27 -96), egy nagy tekintélynek ör
vendő áldozár, kitől a legnehezebb lelldsmereti kérdésekben taná
csot kértek, Romában egy L e lk i v e z é t·-t adott ki, mellyben my
sticus theolagiát tanított, azaz hogy az lstentől egészen áthatott 
lélek nézlet által igazsúgokhoz juthat, mcllyrk az ~~zre és a dogma
tikára nézve elérhellenek j s hogy mcgszabadulva a büntöl a benső 
nyugalommal és az imával Isten tr,1njáig emelkedhetik. Az imána!(, 
tanitá Molinofl, nem szükséges szavakban kifejezést adni, siít inkább 
a szent hallgatás Istenhez vezet j az illyen ima szabad müködésében 
és a képzelötehetség fúlemelkedésében. Ennek teljesitése végett a 
keresztény ne forduljon sem Istenhez, sem teremtményeihez j ne gon
doljon :~zzal, mit mivel Isten brnne, nehogy azon csalóthisban legyen, 
hogy maga is köZI'emiiködött a jóra, han!!m c~upán szenverlölegesen 
fogadja be az isteni világoiiság benyomását, a Rzeretl't, imádás vagy 
ajtatosság tényének teljesitese nélkül. Illy n y u g a lom b a n ( quie
tudo) a lélek nem kiván semmit, még az üdvösséget sem j nem fél 
semmitől, még a pokoltól sem; más érzelmet nem ismer, mint a 
teljes átengedést Isten akat·atának. A tök é l e t es e o n t em p l a
t i o ezen állapotába jutva a léleknek nines szltksége szentségekre 
és jó cselekedetekre j a legbünösebb képzelrock érinthetik a lélek 
sensitiv részét, anélkül hogy azt bemocskolnák, s anélkiil hogy fen
söbb részéhez jutnának, hol az értelem és uz akarat székel. lsten 
azt szellemi vértanuságnak veti alája, midöu IHl~Y kisédéseknek 
teszi ki, hog·y megtisztit~a s öntudatra éhreszsze ;;llját elvetemültsé
géről; azonban nem kell megijedni ezen kisértésektöl, hanem inkább 
meg kell azokat vetni, ami a giígösség szellemének azaz az ördögnek 

XVI. )) 
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legborzas~tóbb. Az ördögöt tehát engedni kell t>ajá.t tetszése szerint 
müködni azonképen, hogy az ember maga nyugodtan marad j mert 
ha tisztátlauságba esik is az emhet·, az csak a lélek tisztitására és 
megvilágitására fog szolgálni. Aki aggódik bukása felett, az büsz
keséget tanusit j li nem tudja, hogy Isten vezédi az embert az iid
vösségre, nem csak· az erényekkel , hanem a hUnökkel is, s nem 
annak ad előnyt, ld többet munkálkodik vagy jobban szeret, hanem 
annak, ki többet szenved. 

Az isteni kegyelem _}{érdé'lét a molinisták még nagyobb mérv
ben tulvitték, mint a jansenisták; mert egész odáig mentek, hogy 
az embernek minden tchetségét meg kell semmisitenie, miután a 
tevékenység lsten megbántása 1 ellenszegülés a valódi tökélyesülés 
elle11 1 mellyet ö véghez vinni akar bennilnk a mi közremükiidésiink 
nélkül j és hogy imádkozni artnyit tesz, mint követelni, hogy érde
künkben mondjon le változhatlanságáról. 

A j ezsuiták éles szeme Rómában csakhamar észrevette illy 
tanok veszélyességét; és miután Molinos a szentség birében állott 
még magánál XI. Incze pápánál is, Lajos király gyóntatóatyjának, 
La Chaisenek támogatását vették ellene igénybe; ki is eszközölték 
hatvannyolcz tételének kárhoztatását (1685 ), minek folytán Molinos 
halálaig az inquisitio börtöneiben lön letartóztatva. 

l.a Guyon. 

Molin0s halálával nem enyészett el tana is; sőt proselytá.kra 
talált több felé. Igy a többi között Siciliában volt egy Teresa (Te
réz) nevü testvér, ki állítólagos sugalmazás és a magasból nyert 
megvilágitás folytán elhiteté, hogy ö a Szentháromság negyedik sze
mélye és megváltótársnő; aok hivőre talált, mignem végre bör
tönbe került 1). Mások Francziaországban birdették e tant, mellyet 
egyéharánt megtisztítottak a különcz és istentelen formáktól ; Fran
qois Le Com be, egy savoyai barnabita, lett apostola, az A n a l_y se 
d e l' o r a is o n me n t a l e szerzöje. Jeanne-Marie Bonvieres de la 
Mothe Guyon (1648--:-1717), mysticus szerelemből fiának fogadta öt, 
vagy mint ő monda, nemzette öt, s tíz éven át barangoltak Olasz- és 
Francziaországban szellemi bensőségben 1 melly a gyönge hitüeket 
megbotránkoztatá, mig a kinyilatkoztatá~olt, mellyeknek részese volt, 

1) Ugy11nezen idiiben Rómában Agostino Gabrini, Bresciáb61, egy funaticus 
társ:m\g fejé,·é lett, melly mHgát az Apocalypsis lovagjainak nevezte, azon biv:t
tAss-.1, bogv n·~. egyhflz:tt mAgvérljA 11z antikri;;ztUR ellen , Idnek gy!lzelme kö
zel van. 



163 

az alamiztmák és egyéb segélyek, mellyekkel a liZiikiilk;;diii(P-t eliátta, 

:~ok hivel szereztek neki. Pá•·iziiban kiizzétette "Az ima rövid é!S i~en 
könnyii eszközA"-t(Moyen court. t't trt·!l-faeile pour l'orai 
li o n, lfi81), é'i az Énekek ~nek{~nek magya•·ú1.ai:Ít ; Vercelliben 

az "Apocalypsis nwgfejtés.'~t" (~~x t> l i c a t i n n s d(~ l' A p o(~ a

l y ps e) i azután Párizsba visszaté•· v·~ , s:t.átuo!'1 hi\"<~ket talált, kik 
tanait kiivették, ezeket a ,,BPnsií utaltrn" (Le!! voies de 
l' i n t e l' i e u J') oktatta (l (iío!G); il p•·~(lik:ílt. is mystif~Us vonz() nlakbRn 

a hallgatÍLH imájá•·lll, a puszta laitriíl, a gyel'llwkség állapotáról; mig 

erki.ilcReit mf,g ell en~l'>gei sem gíl nc!'ol hattlik, t>l/1:\(l!\.sni saját életériil 

s az Apucalypsis magya•·ázata a kiesapongás visibival vannak át
sziive. A b:wn11hitft be7árat.ot.t (J fi'ík), la Gnyon a visítandinák zár

dájába tétetett; de az urhölgyek, kik a divatnak húdolva, partját 
fogták nf:'ki, R főleg Maintenon :tliszony kieHzkiiziilt~k szaba1lon bo

csá.ttatását, alighogy vis~zavont.a tanait. 
Tanának alapja I!!tcn tiszta és iin:.-.dleu RzeretetP, mindcn féle

lem é~ •·em~ny nélkiil. A !l:.~e•·et.etuek f~gyetlen Ci!P.Iel<ménye elégsé

ges a lelket szemlúWdést·e emelni, lllf'lly az Ist.(m akaratának való 
teljes átengedéssei a leghlsiibh tiil<í·ly( j,J,',zi niii. l<'iiliislcgesPk tehát 

az iidviisség elnyf'J'ésérf' a kiiiRil Jl"llÍff,ller.i:'lk, ajtatossági gyakorla 
tok, szabályok vagy rendeletei(; 1111!g :t szentség(~kre sincs ~;ziiksé~, 

elég hogy a lélek megnyugodjék lst.t~nben olly múdon, hogy ne gon

doljon !!em a halállal, sem az iidvii~Kéggd vagy l<árhozattal. Az em

ber iinmuga iránti sze•·ctctLiíl csolekszik, mig azon l.iikéletes Rz.ero

tetnck •·ka, mellynek iít hcvitni lwll, l<iviill"l van; azonban szlikséges, 

hogy rgy fönRöbh hatalom miikiidjlik benne ti•lyvá!'lt, h()gy öt maga 
fiilé ()JIII,(je s e!!zkiiziilje, hogy a szcretet v:\lto:.-.hatl:m tiirvénye sze

rint szPrcssen. Ezt az imával lehd elérni i s a lcgtiikéletesebb ima 
szenvedöleg befogadni lsten · henyom:isait. A személyéből ekként 
kivetközött léleknek nincR nztán magáLau mit kárhoztatnia, rnivel 

akarata Isten akaratitval iiMszevogyiil; s ez okh•'ll nincs tiibbú gyónni 

valója sem. 
Guyon assz(•ny több •·égi és ujkot·i my.-;tiew; t(,kintélyére hi

vatkozott és illyekre t.alált liiiiöniisen Bonavl!nlurában, Hzent Teréz

ben, GersenLen, Bona bíbornokban i tanitotta tovAbb4, hogy a ke

resztény.ségnek három korsz!\ka volt: az A ty áé a megtestesülés előtt, 
a Fiué, és végre a Sz.entléleké, ki az. embereket megszállván eszköz
lendi, hogy telje.;itsék lsten akaratát miképen mcnnybcn, azonképen 

a földö u is. Azt is állitotta vagy Joga ~ább el hitette magával, hogy 
teliilr(il csodat.evií hatalmat nyert a testek és a szdJernek felett, éR 

ll* 
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hogy belát a szivek r~jtekeibe; élénken szenvedett a bünösökért, 
mig azokat az li jegyesének nem szülte volna j melly szenvedések 
és rángások között a kegyelemnek nagy bőségét nyerte, s közölte 
azt mindenkivel, ki hozzá közeledett, sőt a távollevőltkel, kik adital 
élénken érintettek s akaratlanul ig folyamodtak hozzá mint anyához. 

Illy érzés fogta el ilt, mid(ín először látta Fénelon apátot, s 
élénk vágy, hogy szivét az övébeiintse: "De én (mond Guyon) nem 
találtam viszonzásra, s rzél't sokat szenvedtem, különö:>en éjjel." Fé· 
nelon, midön a burgundi herezeg nevelőjévé lett, gyakran látta Gu
yon ass:r.onyt, kinél sokszor kerestek titkos mannát az udvar kiszá. 
rad t lelkei; kissé úb1·ándo!! és szelid természete vonzotta őt ezen 
nőhöz, ki iíszintén erényességre törekedve, heves képzelemmel és 
borzasztó érzülékenységgel, azonban eriís kötelességérzet által fé
hzve, érzékeit leigázhatni hitte az által, hogy föllengéseit az ajta
tosság mezébe öltöztette. A tiszta eréuyü és szellemdús Fénelounal 
azonban a rajongás és visiók terén nem találkozhatott, de komoly 
dolgokról komolyan értekezett vele s ekként sik~rult öt meggyőzni 
szentségéröl. Az ö kiizbenjárására Maiutenon asszony fölvette Guy
ont az általa nr,m~s és szegény lányok n~vclésére alapitott st. cy1·i 
növeldóbe, azonban u chartrosi püspök mP-grémülve vette észre, 
milly nagy volt a niivendekek ragaszkodása az uj tanhoz, s elmoz· 
ditotta üt. La Guyon igazolandó magát iratait és imáit Bossuet elé 
terjesztette, ki aidcoron :1 legnagyob h tekintély volt j ez azonban a 
protrstánsokkul való l(üztlelméLen a mysticismussal nem foglalkozott 
s kijelenté neki, hogy az illy kinyilatkoztatások és csodák csupán 
az önzés csalúdásai; eltiltotta öt a szentségektől is, de e tila.lmat 
csakhamar visszavette, miután La Guyon elismerte tévedéseit. 

A kérdés az lsten szareletének gyakorlása köl'ltl forgott j Fé
nrlon és Bossuet egyetértettek a mysticismus természete fölött, an
nak gyakorlati értekére nézve azonban elágaztak véleméoycik. Isay
ben Bossuet, Fénelon és mP.sok közölt ér~ekezlet tartatott (1695), 
hol Guyon iratai legküiönösebb tételeinek is orthodox magyarázatot 
adott, elannyira, hogy ldjelentették, miszerint a hit dolgaban fedd
hetlen, s távol áll a Molinos félrevetendő tanaitól ; egyszersmind a 
tiszta szPretetről é.c; az Istenben való megnyugvásról felállitott tao 
harmincznég-y tételben Jön megállapítva. Guyon asszony ismételve 
és teljes alázattal alá vetette magát ezen tételeknek ; megnyerte a 
legtekintélyeRb személyek tiszteletét i fölváltva bezárva 1 szabadon 
bo.csátva, menekiilöben, végre számiizetésben csöndes és hallgató 
ajtatosságban fejezte be életét. Bossuet irt utóbb egy értekezést illy 
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C?.tlll alatt: "Utasítás az tma állapotairól" (ln::~tructiou sut· 
les états de .l' oraison), mellyben a kérdést kimei'Ítöleg tát·
gyalta, és Guyon asszonynak több véleményét, mellyeket elöbb 
maga fölo!dott, mint molinisticust elvetette; - Fénelon helybenha
gyását azonban nem tudta kieszközölni, habár megkisérlette. 

A világ tudni akarta, hogy Bossuet azért nem szerette Féne· 
Ion t, mivel ez olly ifjan jutott nagy irodalmi, mocsok talan hi ne s 
mindenki szeretetét birta; és mert cambrayi érsekké neveztetvén 
minden egyéb javadalomról lemondott s kikötötte, hogy az udvarnál 
csak a szünhónapok alatt tartózkodjék. Bármint legyen is, annyi áll, 
hogy itt kezdődik a két jeles férfiu, valamint BoRsuet csodálói és 
Fénelon barátai között a viszály. Az utóbbi az uj mysticusok vé
delmére magyarázatokat ir az issyi tételekhez, hivatkozva egyházi 
tekintélyekre; s a "Szentek elvei a benső életröl" (Ma x im es d es 
Saints touchant la vie intéricure. 1697) czimü munká
jában azt mondja, hogy a keresztény tökély a szenvedőleges imában 
áll, és a szemlélödés az lsten tiszta és tökéletes, félelem é::1 remény 
nélküli szeretetében: tulzás, melly azonban minden esetre becsU
letére valik annak, ki magát arra képemek hiszi. Ez botrányt szUlt, 
mintha Féoelon a tiszta quietismust és a lélek üdvössége iránti kö· 
zönyösséget hirdette volna. Bossuet, ki örködő szemmel ki,.;érte a 
tan minden tévedését, bebizonyítja, hogy a személyes üdv.össégünkre 
való legfőbb figyelem a moralis theologia szempontjából tekintve 
általános és elkerülhetlen föltétel a társadalomra való befolyáshoz, 
melly nélkül az tétlenségbe merül: azonban a vita hevében, illetlen 
összehasoolitással, azon nyilatkozatra ragadtatja magát, hogy az uj 
Priscilla megtalálta Montanusát, s a buzgalom és az éke~szólás egész 
sulyával rohanja meg ellenfclét. Fénelon válaszol, csupa szeretettel 
és szelidséggel, mindazáltal nem minden csipösség nélkül ; 8 még 
azok is, kik különben szemére vetették, hogy a 1.\'1 a x im es d es 
S a i n ts czimü munkájában messzernent 1), érzelmeillek 8 igazhi· 

') Maiutenou asszony ttözzétett több levelet és iratot, mellyeket Fénélon in
tézett hozzá, ki emiatt joggal panaszltodott ; de szlmdékairól fényes bizonyságot 
te~z azon levelezés, melly ennek folytán köztök keletkezett. A tiibbi közölt Féné
lon igy ir: ..• Qnand vous le jngerez it propos, j'cxpliquerRi it fond Ios e11s, dan~ 

(e,qucls leH maximes de mes écrit,, •tuoiqHe vmies et HtilL>s en cllc•-m•~me• po11r 
certaineb gens, deviennent fausses et dangercuscs pour d'autres, it l'égard des
quelles elles sont déplacées. Je manJuerai au,si les bornea qu'elles doivent avoir 
pour le~ l"·rsonucs mémes, it llliÍ elles convi!•nncnt davant.age. Pour pen qn'on 
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tüségentlk igaztJagut ~:r.olgált~Ltuak. Bos1met a király lábaihoz boru! L 

és bocsánatot kért, lw;;y eltitkolta előtte az álczázott molinis!á.k té
vedéseit j és Lajo.; király, ki I<'énelon iránt különben sem viseltetett 
rokonszenvvel, elborzadt, hogy gyermekeinek nevelését egy eret
nekre bizta, számiizle őt egyházmegyéjébe s rokonait hivatalaikból 
elmozdította. Az u d va1·onczok természetesen ru ind gyalázni kezdték 
őt, senki sem mert vele levelezni, . söt a burgundi herezeg is csak 
titokban sirathatta egykori nevelőjét 1). 

Az ügy Róma ítélőszéke elé került; a tíz theologus, kiket XII. 
Incze pápa az ügy megvizsgálásával megbízott, két felé oszlott s öt 
volt mellette. iit ellene; minthogy azonban XIV. Laj,>s olly türel
metlen volt, hogy a szantszéket egy jegyzékben még fenyegette is, 
mellytöl, mint hinni szeretnék,, Bossuet keze és befolyása távol állott, 
az érintett könyv hu";zonhá•·om czi\(kének kárhoztatása ki lőn 

mondva, nem mint istenteleneké vagy eretnekeké, hanem csak 
egyszerüen mint téves~k. Lajos király sajátkezü levélben monrlott 
köszönetet a pápáuak. Fénelon ~okkal nagyobbnak tünik fiil mint 
ellenfele, mert alázatuti alávetéssei fogadja a pápa itéletét j maga 
olvassa föl a ~zószéken n pápai brevét winden megjegyzés nélkül; s 
ezzel vége ~zakadt ezen nem épületes vitának. 

les pon~seul. 'trop loiu, "ll ],., renrl peruicien8o•, et ou ~u f~tit uue 8uuree d'illu

sion., ... Les per;onuo~ faibl"~ ne pre1111ent de •·e~ vérités que c.ertains morce

anx détachés sclcm !cur go•"tt, et elle~ ne voiont pas •1ne e'est s'empoisonnner soi

'"~me que d,, prt>utlre 1•unr sui Ic reméde deotiué a uu autre malada d'une mala

die tunte tlitrérentc, et do n'cll prcndre •tue Ja muitié. Quand on ne preudra 
qu~ Ja liberté du lltl réJJ;,ciJir poiut sur soi rncma sons prétexte de s'oublier et de 

se reuonccr, "" lomnera eettc lil!•·rté eu lihertinagc et égn1·emeut; le qu'importe ~ 
étonll"era tons les remords ct tons Jes cxamens j si on ne tomhe p11s dans des 

ma n x all"reux, du moins on sera ind is eret, téméraire, présomptuoux, i1 réguli er 

immorLifié, iucumJ.mLi lJ le et incap;Lble d'édifier sun prochain . . . Qu'importe pour 

les rétlexiuus v;Linea sur sui mi!me, par lesqueile~ J'amuur-propre voudrait troubler 

la paix dc l'fune ~ Iti eu n' e, t ~i vrai et si bon •1ue ce qt<' importe? mais il peut 

devenir faux, insensé ct scaudalenx; il n'y a 'JII'un 11as á faire, et ce pas jette 
dans I"ég·arement. Mais l'cn·eur de <·en x {t qui le qu' imporle 1 u~ convieut pas, et 

qui en abu~ent, n'empéchc IHL' qu'il ne suit vmi et bon en Jui-méme qo~tnd il est 

pris dans tontc l'ét.enrlue de sou vrai :;ens [>lll" ccux ft. qui il convicnt etc. (1693. 
noven1ber 26., 

') A bnrguudi herezeg 170 I. decz. 2 t. ezt irta FénéJounak :. Enfin je tro· 

uve un~ occ:L"iou f<Lvumhle de rompre le sileHce, uú j'ai domeuré depuis quatre 
aus. J'ai souli"ert bicu des maux depuis j mais un des plus gr~tnds a été celui de 

ue puuvoir poiut vous téwuiguer ce que je sentais pour voHs pendant ce temps, 

et que mon amitié augmentait par vos malheur~ au li~u d'en étre rt'froidie. 
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Fénelon most még jobban visszavo~ult az uuval'lói; rui .. daz· 
al tal nem szünt meg sajnálni a királyt szer·encsétlenségei miatt, mely
lyeknek ot·voslását·a alkalmas eszközöket ajánlt; s midőn a franczia 
hadsereg, megveretve és éhesen, püspökségében tábor·ozott, saját 
magtáraiból élelemmellátta el; tulélte üldözőit és tanítványát; s még 
azok is szaretettel viseltettek iránta, kik egykoron ellene küzdöttek. 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

Viszályok a római udvarral. 

XIV. Lajosnak oem maradt egyéb hátra mint még az egyházat 
is hatalmának. alávetni. A nagy iskolák, mellyek a mult században 
a vallás elvei ellen harczrn keltek, uj gyakorlati iskoláknak adtak 
már helyet, s a vallási e11zme csak lepeiül szolgált a souveranitás 
kérdéseihez, mert arról volt szó, vajjon a világnak a független egy
háztól kell kormányoztatnia, vagy vajjon Krisztus oldalánál a császár 
uralkodjék.; s az első esetben monarchia legyen-e az egyház, vagy 
respublica. Luther, hogy a középkort, mellyben az egyházi tekintély 
fölénynyel birt, gyökereiben kiirtsa, megszüntetett minden különb
séget egyházi (spirituale) és világi (temporale) között; mindcn laicust 
pappá tön azáltal, hogy a hibliát kez(_lbe adta: a katholikus egyház 
kebelén kivül tehát a kérdés a világi hatalom érdekében lön eldöntve. 
Az egyházban, mig a reformatusok elleni küzdelmek tartottak, az 
egyezménynek egy neme jött létre a fejedelmek és a pápa között, 
hogy az egységet az ellenséges táborral szemben fentarb;ák. A tri
enti zsinat nem döntötte el, vajjon a pápa a zsinat fölött áll-e vagy 
nem, azaz vajjon a pápa független-e ettől és csalhatlan-e elhatáro· 
zásaiban; azonban világos, hogy miután katholikus zsinat csak az, 
mellyben a pápa elnököl, ennélfogva a pápai elhatározás nem feleh· 
bezhetö a zsinathoz. A nyugalom ismét helyreállván, ujból fölmerült 
a vita, hogy fér meg egymás mellett az egyház és az állam, a világi 
és a pápai hatalom. A theologusok a trienti zsinat azon határoza
tait, mellyek az egyházat saját korlátai közé szoritják, diadaiul te
kintve, igényeket akartak megujitani, mellyek jogosak és méltányo
sak voltak olly időben, midön különben minden csak rendetlenség 
és törvénytelenség volt. Másrészről a jogtudósok és hivatalnokok 
nem Yoltak képesek megérteni a katholikus egység nagyszerüségét 
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ugy mint az egyhá;~ értelmezi, sem azt, hogy a pápai hatalom ezen 
egységnek szükséges feltétele; s ezen kérdést eszközül használták 
arra, hogy ezéiba vett ujitásaikat keresztül vigyék. 

Francziaország, hol a reformatio külsölcg el volt nyomva, de a 
szellemekben uralkodott, ezen vitáknak szinhelyül szolgált; annyival 
inkább, minthogy ott a monarchiai egység területi, közigazgatási és 
irodalmi tekintetben élesebb kifejezést nyert. Mig a rcformatio által 
fitogtatott teljes szabadság vissza lett utasítva, ajtatos és bölcs fér
fiak azt hitték, hogy a katholikus egység megingatása nélkül nem
zeti egyházat alakithatnak, melly a pápát elismeri ugyan rendes fe
jéül, de a dogma kérdésflibl'n legfilbb hatóságul az általános egyházi 
gyülekezet állítandó fel; állami tekintetben a g a ll ik a n egyház, 
cllentétül ahhoz, mcllyet u l t r am o n t á n n ak neveztek el, a köz
igazgatásnak egy ágát képezné, élén a királylyal s a nemzetgyülés
sei mint birál~kal. Az utat ezen kérdésben a régi gallikan szabad
ságok egyengették , mellyekröl másutt emlékeztünk 1) s mellyek 
többé kevésbbé uralkodóit lévén, mcgszoritállok a szentszék ugyne
vezett tulkapásai ellen, s oda irányulnak, hogy a pápák nem avat
kozhatnak Francziaorszng világi dolgaiba, az egyháziak ban pedig 
korlátolva vannak a régi zsinatok canonjai éR rendeletei által. Ezzel 
a clerus tényleg a világi hatalom alá vettetett, s megvonatott tőle 

azon támasz, mellyet egy külfuldi és független hatalom nyujtott. 
Ezen !:izabadság védelmérc Dupuy Péter és Jakab, egy nem 

unnyira theologiai rnint inkább tudományos munkát 2 ) tettek közzé, 
mellyben kiemelték és \·édelmezték mindazon VÍ'rmányokat, mellye
ket a világi hatalom lassankint kivivott az egyházi felett. Ezen 
munka felett a nuntius sürgetésé.-e a kárhoztatás ki !ön mondva, Ri
chelieu nagy boszugágára, ki azt védelmezte és támogatta, s ezért 
egy névtelen munkát '') elitéltetett és a bakó keze által megégette 
tett mint lázító müvet, meily a scbisma szándékának föltevésével 
a király és a minisztcr ellen izgat: négy iró által ezon munkát meg 
is támadtatta, kik közölt H.abardeau 1 ) jézustársasági atya bizo· 
nyiigatta, hogy egy patriarcha kinevezésében Francziaország ré
tlZére nincs senuni schismatieus lény s nem is szíikséges hozzá Róma 

1) XII könyv. ;ll&. lap. és Xlii köuyv. 19H. lap. 
") A gallikan egyház jogai é~ azabaddágaL 
1
) Optatl Galli, De cal!endo achiarnate lif,er paraenetic-ua. Hersant Károly 

tud.ortól. 
') Oplai·WI (lalfua, De cavend.o .tr. l. iamal.e, beni9na nwnu. aeclua. 
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bel~;~egyezése, valamint nem volt arra szükség, midön a konstanti
nápolyi és jerusaterni patriarchatus alapíttatott. Az inquisitio ezen 
tételeket elvetette. 

A két hatalom határai még nem voltak kijelölve ; a vallás ér
deke és a méltányosság sürgették a lelki es a világi ha:alom kiegye
zését a kétes pontokban, hogy ekként eleje vétesssék a viszályoknak. 
Francziaország királyai mindig igy cselekedtek, nem azonban a par
lamentek, mellyek, mint láttuk, miután a királylyal szemben tehet
lenek voltak, mindig azon voltak, hogy legalább egyházi dolgokban 
gyakorolják hatalmulutt. Elejéute kedveztek a rcformatiónak s mi
után ezt a nép akarata megbuktatta, azt mondták, hogy Franczia4 

ország királyának hatalommal kell bimia saját országában az egyház 
felett. A katholikus egységet tehát szakadás fenyegette, nem többé 
az emberi szabadság, de a világi despotismus nevében. 

Richelieu VIII. Orbán pápával elégedetlen volt, mivel nem en
gedte meg, hogy unokaöcscse Francziaország biborook-protectorává 
nyilatkoztassa magát, sem abba nem egyezett, hogy a király az 
ujonan szerzett touli, verduni és metzi püspökségekben az egyházi 
javadalmak adományozási jogát gyakorolja. Rómában d' Estrees 
tábornagy szolgáját meggyilkoltál~, s a hatóság nem tett semmit a 
gyilkos megbüntetésére. lVIiJőn de la Vallette bíbornok Piemontban 
a hadsereg élén meghalt, a papa nem engedte meg, hogy a harczías 
főpapért a szoká.so:; exequiák megtartassanak. Mindez csak a vi
Hzálkodás fokozására ~;zolgált. Richelieu késöbb hízelgett magának, 
hogy Francziaország pat.riarcbájává lesz, s egyelőre csak azt kérte, 
hogy legatussá tegyék, mint egykoron d' Amboise bíbornok, de a 
válasz tagadó volt; különbözö rendekben apáttá választatta magát, 
de a külfö!,Tiek megtagadták töle az eli:;merést: mindez elég ok volt 
ezen nagyravágyó férfiu felingerlés ére. Azzal· kezdte a visszatorlás t, 
hogy megtiltotta az irodai szükségekre pénzt küldeni Rómába; meg
pendittette a követelést az évjáradékok megszüntetésére vagy meg
:szoritására, ~:~ürgette a nC:mzcti zsinat egybehívását Róma tulkapá
sainak visszautasítására a a concordatum eltörlésére; több főpap 

támogatta őt ebben , söt maga a király is, anélkül, hogy belátta 
volna a dolog fontosságát. Habár Hichelieu minden alkalmat meg
ragadott, hogy kellemetlenségct okozzon, a pápa mégis tudta mér
sékletével megakadályoZtli a fenyeget() schísrnát, mellynek veszélye 
Richelieu halálával elenyészett. 

Azonban csakhamar uj viszályok keletkeztek; az absolutisti
CU!i gazdálkodás tP.tszett XIV. Lajosnak, ki miniszterei és tanácsosai, 
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uemki.ilonben saját hiusága által sa1·kalva folyvást háborgatta az egy
ház békéjét. Már ernlitettük, mílly szörszálhasogató erélylyel bo
sz ul ta meg a római franczia követ szalgájának meggyilkoltatását j s 
a ki· azt hozná töl mentségére, hogy ezt az ország méltóságának 
megóvása végett tette, annak azt jE>gyzem meg, hogy ugyanazon 
időben a szultán megsértette a franczia követet, a panaszra, melly 
emiatt emeltetett, ujabb sértésekkel felelt, s Lajos király mindezt 
eltürte; amiért VII. Sándor pápa méltán panaszkodhatott, hogy a 
legkeresztényebb fejedelem nem olly érzékeny a pogányok irá
nyában. 

A regallák. 
Régi szokásnál fogva Francziaország királyai gyakorolták a 

regale-jogot, azaz ök igazgatt;i.k a megürült püspökségeket, huzták 
azok jövedelmeit s adományozták az azoktól függö javadalmakat. 
Sok egyház, kiváltságánál fogva, s a később szerzett országrészek 
egyházai egyáltalán nem voltak ezen jognak alávetve, mignem Lajos 
1673-ban kijelentette, hogy a regaliák jogát az ország Ö>szes egy
l.ázmegyéiben ö gyakorolja. Nem volt senk!, ki a zsarnoknak ellen 
mert volna állani, kivéve az alet-i és pamiers-i két jansenista püs
p'jköt, kik valamint ellenezték a foltétlen alávetést a pápa minden 
intézkedéseinek: épugy védelmezték jelenleg a pápát a királyi bata
lom ellen, s a király által kinevezetteket kizárták a káptalanból 1). 

P11miers püspöke számüzetett: olly érv, mellyet Lajos király gyak
ran alkalmazott, az alet-i püspököt öregsége mentette meg a szám
üzetéstöl. XI. Incze pápa támogatta az ellenállást ismételt levelei 
által, mellycket a királyhoz intézett, sürgetvén öt, hogy hagyjon fel 
követeléseivel, mellyek a szentszék jogait sértik, mert ha be is 
bizonyítható, hogy a regalia-jog a legrégibb idöktöl fogva gyakorol
tatik, mindazáltal visszaélés marad annak kiterjesztése az uj egyház
megyékre j s nem érvén czélt a pápa, fenyegette a királyt, hogy 
alkalmazni fogja ellene az lstentől nyert fegyvereket (1679). A par
lament ellenszegült a brevéknek s az azokat terjesztő jezsuitálcnak j 

más szerzetesek majd az egyik majd a másik párttal tartottak, asze
rint, amint a pápa vagy a király által eértve érezték magukat. La
jos király azzal akart véget vetni a viszálynak, hogy egybegyüjté 

1 ) Bausset lJibornok Hist. de Boaauet czimü mnnklljának VI. k. ó fejezetében 
magasztalv{Ln ezek erényeit, azt mondja, hogy vannak esetek, rnidön u. lce1·esz

tény bölcaeaég szabályai némely követelések fölllldozAsát tanácsolják és hogy a 
többiek engedPkenysége ignzolva volt Lajos kinily iameretes mér~éklete ált:d. 
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a franczia cleru11t Párizsban , meghallgatandó annak véleményet 
(1681-beuJ. Ezen gyülekezet nem lehetott más mint szolgai. Mind
üssze nyolcz érsek, huszonhat piispök s harmincznyolcz egyházi kép
visciii vett részt e gyülekezetben, mellyet Bossuet, ak koron m():mx-i 
választott püspök, egy hires beszéddel 1) nyitott meg, mellyuen az 
egyhaz szépségét és egységét magasztalta épen azon tényben, melly
röt többen inkább az egyház megingatását várták; s a regate-jog 
csakugyan elismertetett, egyedül annak gyakorlása lön szabályozva. 

Az f682. morcz. 19. dcclRrolio. 
A pápa ezt:n eljárást a elernshoz nem méltó félelem eredmé

nyének nyilatkoztntván, megscmmisitette a törvénytelen gyülekezet 
határozatát. Ezen gyülekezet a pápai jogra vonatkozólag nyilatkozui 
akart, utóbb azonban észre térvén azon hires d e c l a r a t i o kibo
csátására szoritkozott, melly a gallikan egyház symboiumául tekin
tetett, tényleg azonban nem volt egyéb canonjogi végzésnéL Ezen 
declaratio igy hangzott : 

l) Hogy szent Péter és utódai, valamint az egyház, r~tentöl 
hatalmat nyertek a lelki dolgok, de nem a vilitgi ügyek felett, 
miután Krisztus országa nem e világról való, 11 ö azt parancsolta, 
hogy ada!!sék o1eg a császárnak a mi a császáré ; a fejedelmek en-

1) "Milly s~ép ezen, turlománybau és erényekben g azd~g gallikán egyház! 
nJilly Azé p e gé~ z teljében, me ll y a l<atholikus egyház; milly ~zép a szent és sért
hetlen, egyesülésben, fejével azaz sz. Póter ut.',dával ! Legyen ezen egyesülés há

borítatlan, ne zavarja meg semmi ezen békét és egységet, u1ellyben lstt>n lako
zik ! . . . A béke k~pezi ezen ~yiilekezet tárgyát. A mt•gosz:ásn1tl< legkiKebb hi
rére megrémülve sietünk, hogy egyesitsük teljesen az eg-yházat, az ~ttyát éo :L 

fiakat, a föl .~. a tRgokat, a papságot és a királyságot · .. 
"A segdynrk leg-világo,:al,b jele, mellyet a rnm~ti :myaszeut~gyház, az ösz

,zes egyházak ezen anyja, a Szentlél•.'ktöl ny<"r, abban áll, hogy dogmái örökké 
változatlanok maradnak •.. 

"Milly nagy a római ;;n~·~tszel!tegyház, melly a:& összes egyházakat 
fentartjR, mindazol< terhét vi~eli, kik szeuvednek, fentartja az egységet, megerő

siti a hitet, mP.gköti és feloldja a IJünösöket, megnyitja és bezárja 11 meuuyet! 
Milly nagy, midön sz. Péter, az ö~sze~ zsinatok hatalmának teljénél fogva ép olly 
erélylyel miut méltányouággal v<!grchajtja az iiclvö~ rendeleteket! Romai anya

szentegyház, anyja az összes egyházakn~tl< s az ö~szes hiveknek, lsten által vá
lasztott eg·yhb, a végre, hogy egye•íts~ fiait ugyimazon hit.bcu, ugyanazon sze
retetben ! !Jli mindig hivPk fogunk mar~tdni egység·edhez lelkünk mélyéböl. Ho
mai egyhAz, ha valaha elfelednélek, feledjem el magamat, nyelvem száradjon el és 
merevüljöo meg számban, ha te uem leszesz miudig el•Ö emlékezetemben, ha té

gedet oem foglak mindenek fel<Jtt magasztalni." Se1·nwn d'ouve1·ture de l'aasem

&lée, su1· l' uni té de l' E!Jlise. 
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nélfogva világi dolgokban nincsenek alávetve semmi egyházi hata
lomnak; sem a pápák nem tubetik öket le sem közvetve sem köz
vetlenül, sem nem menthetik föl az alattvalókat a hüségi eskü alól. 

2) A szentszék hatalma a lelki ügyekben nem terjed tul a 
konstanezi zsinat IV. és V. iiléseinek állapitmányain ; a gallikán egy
ház nem hajlandó ezen határozmányokat azáltal gyöngiteni, hogy 
azok vagy nem egészen hiteletleknek, vagy nem megerősítetteknek 
vagy pedig csak sehisma idejéhez illöknek nyilatkoztassanak. 

3) Az apostoli hatalom gyakorlásának az egyháztörvények 
értelmében kell szabályoztatnia s a francziaországi egyházban át
öröklött jogoknak és szokásoknak fen kell tartatniok. 

4) A vallási kérdésekben a primatia a pápát illeti s az ö 
J.atározatai minden egyházra együttesen és egyenkint kötelezők, az 
ő itélete azonban nem válto:thatlan, kivévén ha az egyház beleegye
zése járulna hozzá. 

Ez a gallikan szabadságok dcclaraliúja, mellyek egyik legbuz
góbb védöjöknek nyilatkozata szerint egyes pontokban valódi szol
gaságot 1) állapitanak meg. Az ezekböJ levont főbb tételek : Fran
cziaország nem fogadja el az in quisitio hatóságát j a pápai hullák 
e~ak az államkormány előleges helybenhagyása mellett tehetök 
közzé j a franczia király alattvalói nem idezhetök meg az ország 
haiárain kivül megidézés, fölebbezés, törvényszéki eljárás ürügye 
alatt; a nuntius az országban nem gyakorol joghatóságot. Bossuet, 
azon beszédében, mellyet a gyülekezetben tartott, mintegy biróul 
lépvén föl az egyházi és világi ügyek közé, az egyház nevében 
Rzólva kikiáltja a király mindenhatós:igát, kit egyedül a lelkiHmeret 
korlátoz, rnellynek, mint ü reméli, a fejedelem engedelmeskedni 
fog. Ez a rend~zer kibékíteni látszott mindent s mégsem békített 
ki !:leukit, a gallil!.án egyhazat állitván föl szemben a rómaival s a 
piispöki aristocratiát a pápai monarchia melle; a pápa nem csal!.at
lan, de egyháza nem tévedhet. Bossuet elhallgatta fényes beszédé
ben azon eshetőséget, hogy okvetlenül a sebismának kellett volna 
hekövetkeznie, ha a franeziaországi főpapok val:\melly kérdésben 
egyetértésre nem tndván jutni, a dissidelis piispökök Rómához for-

1) Fleury, Discou•·s su1· les l1Úel·tés de l'b'ylüe galliwne, N•·· !U. Maga SiMmou
di s~ólván Valois lo'ülöpröl ezt irju: Le cle.rg~ a'empressait á fiattor le monarque, 

et nommait Iibertés de !'Église gallicane la privilége d'etre soumis sans partage á 
l'auturit~ civile. Lá~d e könyv vógén a l''iilvilágositó jegyzeteket C) alatt. 



173 

dultak volna 1). Illy módon egy egyetemes római egyháznak s egy· 
uttal ugyanannyi külön egyháznak kellett volna fenállania, amennyit 
a királynak tetszett volna alakitani i olly rendszer volt ·ez 1 melly 
ellenmondásokon alapult s melly csak rö-vid ideig tarthatott, buká
sában pedig a legmagasztosabb dolgokat magával rtlgadta volna. 

Lajos azonnal elrendelte, hogy a deciaralio czikkelyei állam
törvények érvényével birjanak i megtiltotta az ellenkezőt tanitani; 
a theologia tanárai köteleztettek a czikkelyeket aláirnii a licenciatust 
vagy doctoratust csak ugy lehetett elnyerni, ha az illetél a declara
tiót feladványainak eg,yikében véddmezte; végre ezenfelül még a 
legügyesebb toll bizatott meg a nyilatkozat védelmezéséveL Incze 
pápának nem tiltszett sem az ügy sem az eljár{Ls j a "P a t e r n a e 
c h ar i t a t i" brevében sajnl\lkozását fejezi ki a fölött, hogy Fran· 
cziaországbn.n meg!!ziint az Öfli tisztelet a szentszék iránt j elvet min
den eljárást a regáliákra vonatkozólag s inti a cl~rust, hogy vonja 
meg az ügytől támogatását; mindazáltal egyedlll arra szoritkozott, 
hogy megtagadtH a Franc~ziaori!zágban ezentul kinevezett püspökök 
megerősítését. 

A !tét ellenkező n(~zct Hzámo!l vitairatban lelt kifejezést s kü
lönösen afelett. vitatkoztak, meddig lehet haladni a püspöki intéz
mény nélkül, melly alapját kt'peztc a pápai hatalomnak. Dupin ~) 
ügyekezik bebizonyítani, hogy az egész pápai hatalom nem egyéb 
bitorlásnál; az egyház a IV. században a tökély fokára jutott, s az 
állam vezesse azt oda vissza, amennyiben a viszonyok megengedik: 
de magok a gallikának is bevallják, hogy tul ment a határon. 

A mentf'lml jog. 
hrnét szönyegre jött a franczia patriarcha kinevezése , ezen 

kérdést azonban még jobban elmérgesítette a mentelmi jog kérdé~e. 
A követek Rómában azon jogot nyerték vagy bitorolták, hogy palo
Iflik és a közel fekvő házak a római hatóságok törvénykezése alól 
föl voltak mentve. Ez kezdetben előnylis lehetett biztonság tekin
tetéből idegen országban, utóbb azonban nagy rendetlenségekre ve-

1) Bossuet az angol királynél·a mondtltt beszédében igy nyih.tkozik: "Mi a 

piispilkség, ha az egyháztól, melly miodene, s a r{•mai szentszékt(Jl, melly köz. 
pontja, pJozaklld. hogy termé,zete ellenére r.satlakozzék a fejedelemRéghez mint 
fej.!hez? Ezen annyira különbözö két hatalmat nem lehet ÖRszevPgyiteni, mert 
kölc•önöse11 egyrna\Bt zavurják, val11hAnyRzor összevegyittetnek. A vallAs meggyen
gül s elveszti azon bizonyo.-! egyensuiyát, melly egyerlül képes a népeket fen

tartani." 
') Az egyház ös fegyelme. 
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zetett, amennyiben a gonoHztevőknek menhelyet szolgáltatott j s mi

után a Rómában ~zékelii kiivet~k ~zá.ma nagy volt s palotáik terje
delme jelentékeny, majdnem az eg~sz vái'ON fill volt mentve a tör
vényható~ágok alól; aur•y~val inltáhb, minthogy bibornokok ,:s h~r
ezegelt hal'uml6 jogokat kiiveteltek maguknak. Melly rendezett állam 

tlirhetett i Ily vissznélést '~ A bülcN Lelátá.su X l. I n ezE: pápa el hatá 

rozta ezen visszaélé>mek véget vetni 11 egy követet sem fogadott el, 

ki az immunitásról l~ nem mondott (J 688). Lengyel-, Spanyol-, An
golország és a csász:i.1· kéRzsP.ggel engedtek a pápa jo~·os követelé

sének j azonban XIV. Lajos, nem Hirvén Hemmi ellenmondást, azt 

felelte, hogy "íi nem a.lk:llmazlwdik m:ísok pddá:jáltoz" s megtagadta 
beleegyezését. A p:ípa rnindazál1 al Notl\'erain jogával élve eltiirölt.e 
a visF!?.aélést. 

A terméHzctnél fogv n zsal"tlok l< i•·aly és a lelki~:~met·etét követő 

hajthatlan pápa kilziitt kemény volt az iisszeütkiizésj - .. Lajos kirá_Jy 

hatalmának érzetében, melylyel hajlandó volt visszaélni, megha~yta 
követének, Lavardin manptisnak, hogy nyolcz11záz fegyveres ember

rel vonuljon ]{{,mába, ki l< kel elfoglalta ~~:-; megszállotta a franczia 

követségi palota köt·nyék?.t, í~jjP.I nappal iíriztetvén magát. A pápa 
megtagadta töle a kihallgatá!'lt, s mintán makaesul megmaradt eljá· 
rása mellett, iít interdictum alá vetette. Lavardin saját jelenlétében 

misét mondatott a szent La:josról czimzett egyházban, mellyet a pápa 
ezért interdictum alá helyezett ; a frmwzia kiivet etTe el'lh ki!<érettel 

szent Péter egyházába hatolt, homtan a papok azonnal kimentek. 
Lajos király, az eretnekek iilrliizöje, nem tlirte a római udvar szi

lárdságát s elfoglalta Avignon t és Venaisint, azzal fenyegetőzvén, 
hogy set·eget kiild OlaszQrszágba, érvényesítendő a Farneae-k köve

telését Ca~tro it·ánt ; de a pápa rendithetlen mararlt. VIII. Sándor 
pápa, ki öt szent Péter székén kiivr;tte, (l fi89) szintén megtagadta 

a piispökök megerö:-~itését 11 elvetette a uégy poutot. 

A bü8zke kiridy, kinek mindenki engedett, kénytelen volt 
végt·e maga is engedni. Annyi ~!;!yház volt fi)pásztor nélkül, hogy 
szakadástól lehetett tartani, s a kin'dy, ki megtiltott mimlen függést 

Rómától, meghagyta az l()q2 óta kinevezett harminczhét püspöknek, 

hogy írjanak a pápának s jelent8<ik ki r.lávetésöket ( 1693), s kii

lönösen azt. hogy semmit, ami ama papi gyUlel(ezetbcn az egyházi 
hatalom és a pápai tckiutély kiirül hatá1·oztatott, kötelezőnek el nem 

ismernek ("quidquid in iisdem comitiis circa eccle~>iasticam potesta· 
tem et pontificiarn auctoritatem decretum ceuseri potuit, pro non 
rlect·etQ habemu~ et haben(lum C'{~e r)f'claramu!!"). A p:ípa erre meg-
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erősitette a püspököket. Ezzel azonban nem lettek megszüntetve a 
gyUlekezet határozatai ; Lajos király í•gyedül azt írta a pápának : 
hogy nem követeli rendel~teinek teljesítését. Az iskoláknak meg
engedtetett a tételek mellet1 es ellen vitatkozni, s a közbéke njra 
helyreállott. 

Ezen eljárás rnondaUa Condé herezeggel a következő 1:1zavakat: 
"Ha a királynak eszébe jutna protestaossá lenni, a papság lenne az 
első, melly öt ldivetné." Maga Bossuet, ki La nem is volt szerzöje, 
de védelmezője ezen államvallá-<nak, láthatta annak következményeit 
a bonyolult nehézségekben, rnPIIyek XIV, Lajos király utolsó nap
jait megzavarták. Guizot. !:IZ(~mére veti Bossuetnek, hogy éles logi
kája nem párosult jt'lz:m fölfogással j mint ügyes és tlizcs szónok, az 
elv végső követltezményeit lát vu, ostoJ·ozta annak ellenz/íit: de a 
kivitelben ingatag, h:tho?.:Ú volt s egyezkedett. Midön eszméivel 
egyedül és szabadon rendelkezett, merészcn követte röptüket, nem 
gondolva a bonyodalmakkal j midön azonban kivitelr!! került a do
log s a valóságban szabályozni kellett a viszonyt a két hatalom 
között, a királyi iigyek, a társadalom valódi állapota megbénította 
szárnyait elannyira, hogy bölcsesége hasonlitott a szolgaisághoz. Fé
nelonnal folytatott vitáiban Bossuet nem a gallikán egyházhoz, de 
Rómához fölebbezte az llgyet, azzal mentegetözvén, hogy a vita 
különben véget nem ért volna. Utóbb, megrémitve a fejedelmi min
denhatóság által, érezte saját munkájának tökélytelenségét. l\lidön 
Pontchartrain kanczellár megküldte neki a rendeletet, melly tiltja 
bárwelly munka közzétételét, mielött egy theologiai tanár vizsgála
tán kere~ztülment volna, hasztalanul sürgette a püspökök részére 
a jogot, hogy előleges vizsgálat nélkül nyomathassák ki főpásztori 
levP.}eiket. "Hogyan van az, hogy mindenki kinyomathatja védel
mét, hogy a biráknak kioszsza, és az egyház nem fogja kinyomat· 
hatni utasításait és az imákat, hogy kioszsza a zoltat fiainak és szol
gáinak? Én merem remélni, hogy Felséged az egész katholikus 
egyházzal hivén, miszerint a piispökök .Jézus Krisztus tanainak leté
teményesei és a papok főnökei, nem fogja akarni öket alávetni azok
nak, kiket a Szentlélek az ö hatalmuk és kormányuk alá helyezett." 

Hitte-e ö talán, hogy támaszt fog nyerni az ö gallikán egybá
zában? Halljuk, mit ir N oailles bíbornoknak: "Én könyörgök Mn
intenon asszony támogatásaért, kinek nem merek irni. . . . Az idő 
föl fogja a valót deríteni, de tart•.lk tőle, hogy ne legyen késő, midön 
a rosz már. nagyon elöt·e haladott. Ez a félelem zaklatja keblemet." 
A nagy Büssuet nem mer irui a király kedvesének, nem meri öt 
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kérni, hogy a főpásztorok szóza tai a hivekhez föl legyenek mentve 
a rcvisio alól ! 

TIZEDIK FEJEZET. 

A n a n t es i kibocsát v :í n y v i ss z a v é t e l e. 

A vallás dolgaban nlÍndenható XIV. Lajos királynak a pro
testansok terhére voltak. A nant'~~i kibocsátvány nem csak eltürést 
biztositott nekik, hanem tényleg megkülönböztetett testületté alaki
totta iiket sajat alkotmánynyal, gyülésekkel, hadsereggel, vá1·akkal, 
s joggal "consistorinmok, colloquiumolt, tnrtományi és nemzeti zsi
natok tartására", mig mindez a katholikusoknak meg volt tiltva. 
Ezek mindazáltal ~zt ellenezték j u parlament~k megtagadták a be
iktatást, mignem IV. Henrik királyi hatalmánál fogva azt el nem 
rendelte. "Kiadtam a kibocsátványt, akarom, hogy megtartassék. 
Az én akaratom elég ok; s egy engedelmes 1illamban nem is Azabad 
azt a fejedelemt/ji soha kérdeni. Király vagyok, mint király szólok 
hozzátok s azt akarom, hogy engedelmeskedjP-tek" 1). Az állam tes
tében tehát még egy kiizt:\rsusa~ volt; a gaznag protestansok, nem 
jogilag de tényleg ki lévén zárva a közhivatalokból, tökéiket a 
kereskedelemben helyezték el s még jobban meggazdagodtak: több
ször volt ellenök seregekre sziikség j a kiiztársasági eszmét soha 
nem tették le; vallási egyetértésnél fogva Angolországgal és Hol
landiá\'al tnrtván, megujithutták a polgárháboru t s támogathatták 
volna az idegen inv11siót azon idöben. midön Spanyolország ellensé
ges vi~zonyban volt Francziaorszá~gal, Töt·ökország pedig fenyege
tőzött. 

La Hochelle elestével a hugonották el veszt vén erődeiket és 
kivált8ágaikat, megsziintek külön politikai testület lenni, s egyedül 
a. szahad vallásgyako.rlatot tart(,tták meg; a Fronde zavargásai alatt 
nyugodtan maradtak, s XIV. Lajos nem háborgatta öket; azonban 
én•zte, hogy lételök ellenkezik egységes kormányának zsarnok ter
mészetével. Lassankint vis~zavezetni nhajtván öket az egységre, 
erőszak alkalmazá~a nélkül s elödei engedményeinek megtariása 
mellett ügyekezett megjutalmazni a hAjlékonyokat s támogatta a 
missiókat. 

1) Mém. dP- S,JJy T. J. l'· .",B:J. 
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Ezen eljárás gyümölcse nt>m is volt végre cl:iekély. A ncmel:i
::;ég, melly IV. Henrik idejéLen még felerészben protestáns volt, most 
már egészen katholikus volt. D' Aguesseau ') kanczellár beszéli, 
hogy atyja, LanguPdoe l artomány i ntentlansH, (Íflllll-uél több pro
testánst látott hAt·out nap alatt vullá~át megv:'dtoztatui, a központi 
tartományokban m:ir alig volt prot~stans; aki közlitt/ik meggazda
godott, katholikuHsá lett, l10gy uemosséget l~s hivatalt kapjon. Ez 
megkiinnyiteni lát!lzott a vallás egységének vi:sszaállitltatúsát. miután 
a kormányzásLan az egység megállapitása már sikeriilt. 

A vallási tiircbm uz aklwri id())( szellemének m•~g nem felelt 
meg, katholikus és protestans egyat·ánt l<iméletlen volt egymá;; irá
nyában. Hollandia tele volt rnenekiilt fanatienHokl<al, kiknek csak 
a hatalom· hiányzott alTa, ltogy iilllii:í-.iíkké legyenek. Az Egyesült 
tartományok vallon egyházainak Amst1·nlami.Hm 1 m.111. augusztusban 
tartottzsinata kijelenti, hogy t~zen t.!tel: A hatú>~ág11ak ni11cs 
j o g a h a t a l m á v a l é l n i u L á l v á n y i 111 á t! á::; l c v e r é ~é r e s 

a z e r e t n ek~ é g t e r j e <l~~;; é n ek 111 e g g ú t l ás á r a hami~, bot
rányos, veszélyes tan, mellyct a zsinat kárhoztat, számiiz s megtilt 
minden egyházi vagy világi fértinak a legszigoruLL büntetés tm·he 
alatt ~) stb. Hollandia i~ megtagadta a katholikusokkal olly liLera
lisan bánni, mint ezt Lajos király a protestansukkal szemben igérte. 
Ez utóbbiak, Angliában uralkodván, megtagadták Il. Jakab királytól 
a jogot, hogy a katholiknsokat veliik jogilag egycuiökké tegye. A jó 
Fénelon nem egyszer rnundja Guyou asszollyhoz intézeit leveleiben, 

hogy "ha tudná, hogy nem orthodox, sajútkezülcg égetné öt meg." 
A franczia clel'Ul:i litödéves gyiilé::;eiben megadván az annyiPa sziik
ségcs adúkat, mindannyilizor követelte, hogy viszonzásul törölje el a 
protestan~oknak egy- egy kiváltságát, ::1 a parlament határozataival 
támogatta ezen követelést. V égre a nantes i kibocsátvány százötven
nyolcz czikkelyének legnagyobb része már cl vnlt tiit·iilve: mí a 
kibucsátvány ellenziíit bátorította, hogy annak végleges eltörlését 
annál inkább siettessék s az idii és reábeszélés munkáját m·ösza· 
kolják. 

XIV. Lajo~; királynak a többi között két gyönge oldala volt, 

a hatalom és az ajtatosság, ezt zsákmányolták tehát ki, bizonyitgat
ván előtte, mennyire méltó hozzá befejezni azt, mit elödei nem mm·
tek, tudnillik a katholikus vallást és a mon:u·chiát diadalra juttatni. 

1) MémoÍI·es T. Xlll. l'· 55. 

') Tablea·u du 8ociniani.!Jne, p. f>ti5 

XVI. 12 
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ngadozva barátnői és gyóntatója kiizött, aszeriut amint egyik vagy 
máRik volt f"ölényben, XIV. La,ios király tíirt, vagy üldözött. ~em 
öreg korában, mint állitják, sem Maintenon sürgetésére, de l()GU. 
február 1-röl la Valliere idcjP.b(•n, adta ki az els(í kibocsátványt a 
protestansok ell<>n; la Fontanges befolyáRa alatt megtiltotta a pro
testans nőknek, hogy sziilé~znöl< lehesRenek. Az lö75. év nagyheté

ben, midön Montel"pantól elvált. elrendeÍte, hogy a megürült egyházi 
javadalmak jövedelmeinek egy harmnrlr~sze a megtérésekre fordit
tassék ; s a hizelglí clerus sietett azonnal név~~>rt küldeni neki a 
megtértekriH s a költségekrlíl, mnllyekhe a mP-gtérések kr~riiltek; 

mennM jobban növekedtek e czélra az üsszcgek, annál inkább sza
porodtak a megtérések; Lajos ennek folytán azt ltitte, hogy a kal
vinisták csak gyöngén ragaszkodnak vallásuk hoz. Miután azon ban 
a roszul megtértek a misét csakhamar· ott hagyták az ö urvocsorá
jokért , egy szigoru tiirvény hozatott, melly a vi~szatévedteket ve
zeklóssel, biirtönnel és vagyonelkobzással bünteti; kéRöbb a pro· 
testansok kizárattak a parlamentekből, a vPgyes házasságok eltil
tattak, polgári jogaik mindinkább mcgszorittattak; végre Lajos 
király elhatározta magát, hogy megsemmisiti iíket, kiket keveseknek 
és ingadozóknak hitt. 

Louvois, ki mindig háhoi'UI'a v:lgyott s kit a hosszu fegyver
szünet megrémitett, egész hévvel fogott ezen vállalathoz, a maga 
modora 8zerint, s csapatokat k ü ldlitt (l G 81.) azon tartományok ba, 
hol legtöbb reformatus volt, azon utasitáilsal, hogy a protestansoknál 
szállásoitassanak be mincladdig, rnig mPg nrm témek. Ezen fegy
veres missio rpr>n akkor indnit el, midlín a kir~\ly a plispiiki gylt

lekezetnek igy frdelt: "A,iánlom tigyd!lliikbe, hogy a protcstansok 
irányában .~zelidsl:g~el já•j:lllak cl H CRak (\rvelés8cl ügyekezzenek 
öket az igazságra ve:.-~érelni.·• Lou voi.; sem gyilkoltatta /í ket; de 
boszantásokkal vagy igéJ·etckl<el kiel'iíszaknlta belöliik a vallási pro
fessiót. Ha visszaPstck, azonnal kL·~nAI volt a fiinehb emlitett tör
vény; ha emigr·álni akartak, megakad:ílyoztn a ki vándorlási tii1·vény; 
fdszólnmlásaik pedig nem t:dáltak nwghallgatásra. 

A montpdlie•·i templom fewomLoitatása r·émiiletbc~ t~jti!Lte a hu
gcnották:lt, kik 16'-'3-han 'l'onlou~eLan egyPsiiltek, azon elhatározás
sal, hog·y mind~n módo11 iigyekezni fognak lételöket hiztositaní. Az 
togyesiilésbiíl bátors:ígot nwritetlflk, az. elnyou10tt istenti~zteletct ujra 
gyakorolni kezdtt~k s f.·gyverkczéshez 1:\.ttak. A délfmncziaon,zági 
iisszcs proteHtansok egyetó•·tése megrP.mitette a katltOlilmsokat, s e;~, 

o kM! a l1 ir:'dyi Nlietnmolc t:rvf.nyc ann:\1 nngyobh !'rélylyf'l tnrtatott 
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fen Louvois csapatai által. Egy hadsereg, melly Beam tartományban 
volt elhelyezve, hogy Spanyolors:tágot tartsa féken, megtéritt!tte ama 
tartományt erőszakkal (16R5), azután Bordeauxba és Montaubanba 
vonult, hogy ott hasonlót müvdjen. A dr11gónuk által elért eredmény 
a legnagyobb üriimmel tiiltiitte cl a Hzenteskedií Lajos királyt, ki 
azt hitte, hogy már most egész Lírodalma l{atholiku~okLól áll. Hogy 
a protestansok ujra el ne ijz;d,aJjaual,, el kellett iizni a predikáto
rokat és eltörölni a nantel:li edietumot. Lou\'oiti biztatta a királyt, 
hogy ennek kivitele egy csöpp \'ér be Hem fog kcrlllni; ü tehát távol
ról sem aggódva, hogy elleu~zegiilésre találhat, vagy hogy megcsal
hatják, aláírta az edictu Ul elWI'Iését l ok t. ~~ ), 111 i után :.t z föliislegessé 
lett, amennyiben a prolestausuk leguagyubL része visszatért a ka
tholikus egyház kebelébe. Mcgtiltt>lt tehát u d, ik mindcu ny i Ivános 
isteni tiszteletet; predik:itoroknak litlill volt szabau tiiLbé miiködni j 

megtiltatott a kivándorlá~:~ gályarab::~:ig bllutetéséuek terhe alatt, ha
nem az országban kellett mat·aduiol<, hol e~ak tiírve voltak. 

Ezen intézkedésele azuuLan keveset eredméuyeztek s a dra
gónak ujra hozzáfogtak térité~i lllllnkájokhoz, Louvois ezt irta: "A 
király parancsolja, hogy mindazuk irányáLau a legnagyoLL :>zigor
ral kel eljárni, kik nmn akarják az ii v a ll á:> á t föl vonui; akit az 
örült gőg makacscsá te~:~z, a végsiíkig iiltlözle::~sék. <~ A para u cs tel
jesíttetett s az üluözések megkezdettek, mellyek, bármennyire tul

zottan legyenek is előadva, annál nagyoLL gyalázatára válnak egy 
társadalomnak, hol a katholieismus csak forma és külsilség volt s 

a minisztcrtöl és a királyi kedvestül függött j hol mindenki látta, 
hogy tulajdonképen nem a vallásról de a l1atalomrúl van szó, nem 
az egyház hanetu a kit·ály clleni engedetlt•ns(~gl·iíl, ki ugy találván, 
hogy ezen szüglet. az általa l<iirvoualzott alak keretéLiíl kiáll, azt 
el akarta távolítani. 

Állitjált, hogy Maiutenou ') asszouy a kini.lynak azt tanácsolta 
volna, hogy a protestaosok gyennekeit eröszald,al vétesse el s ka
tholikusokká ueveltesse. Ez olly gondolat, melly c~:~ak annak jöhe
tett agyába, ki soha sem ismerte az anyai iirümeket és fájdalmakat. 
Maiutenon asszony inkáLb határozotlan roszalta az üldözéseket és 

következőleg irt fivérének: "Panaszokat hallottam felöled, mellyek 
nem válnak becsületedre, hogy tudnillik roszul bánsz a hngenották
kal. Légy künyiirületcs ~;zen inkább sujuálatra mt~llú mint gono:>z 

1) Rulblére Ér.la·irr.i .•. ,..,t~n.• hi.•lvt·iqu-. .,u· la t·,ivrwatiou rle (édit de Nm1-

t,P,.,. l 7A8. 
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ernberek irányában: ugyanazon tévelyben vannak, mellybrn mr 1~ 

voltunk s mellyből az erőszak bennünket sem ragadott volna ki soha. 
Ne üldözd tehát öket; az embereket szelidséggel és szeretettel kell 
meggyőzni 1)." Ü a királynál is közbenjárt, dc Ruvigny, a h~lge
nották képviselője az udvarnál, tnlzott buzgalmával megzavarta öt. 
"Ruvigny ügyetlen ember j azt mondta a kir·álynak, hogy én sziile
tett k:ílvinista vagyok s az milrn,dtam i~:~, rnig az u d varhoz nem ke
rültem. Ez kényszerit engem, hogy helyeseljek olly dolgokat, mely
lyek érzelmeimmel egyáltalán r llenkeznek" ~). ~ az edictum visz
szavétele után egyik rolwnának, De Viliette urnak igy irt: "Ün 
megtért; ne siessen mcgtet·iteni másokat is. Megvf>llom iiunek, hogy 
nem szeretem sem Istennel szemben, Sl'm a kirilly it·ányitban ezen 
megtéréseket magamra vállalni." 

Az aldwri, legnagyobb mértékbt•n royalisticus tát·sadalom nem 
maradhatott közönbös azok üldiizésében, !tik vele egyet nem értet
tek j ezen üldöztetések megegyeztt>.k az akkori ét·zclmekkel. "Soha 
esemény nagyobb lelkesedéssel nem iidvözültetett; . . . . költészet, 
ékesszólás, mán·ány-, bronz-szobrászat vetélkedtek az ujkori C•m
stantin és 'l'heodosius :') megörökitésében j a többi l{özött egyik azo
bor a király lábai alatt rnegdennedö hydrát tüntet föl s minden téren 
voltak láthatók a hizelgésnek emelt szobrok. A tanszékek, akade
miák és collegiumok visszhangozták a ki ral y magasztalásait; s a 
miniszter halála után, ki öt az eszközök megválasztásában tévutra 
vezette, a közbizeigés továLb tartott, hogy tévutra vezesse öt az 
eredményre nézve is . . . elannyira, hogy a nt''lmzet meggondolatlan 
tapsainak s általánosan szórt magasztalásainak tulajdonitha~jn nagy 
részét azon szerencsétlenségeknck és bajoknak, mcllyeket olly szi
gorral vet XIV. Lajos kir·álynak szcmére" 4). 

Az edictum a parlamentek :'d tal minden ellenmondás nélkül 
registt·áltatott j n rend ek szcrencsekiv{mataiknak adtak kifejezést j 
s gyöngeségül rótták fiil a királynak, hogy még megengedte a pi'O
tcstansoknak a magán istenitisztelet tartását. 

1) 167:!-ben kelt levél. 

') lfi81. augusztus ~"1. lev61. 

".1 A fpfíratok akaélcmíf1ja készítdt egyet, melly a Veuéliíme-t."·r•·u vult f~l

állitva. Sévígné asszony, a p4ri'-sí közvélemény ot·gannma, t•zrket írj a Grignan

nak: n Vous :111rez vn SRIIS élaute l'éélit ..•. Ríen n'est ~i bPau <JII" tout ee rpt'íl 

"ontient, et jarw•ís aucun roi n',. fRit et ne Fera rien éle plns mémnrahlfl.u 

') Á'"-lrtiJ·cis.~emen8 8lt1' ((Iul tles l'ro/e.vtuu.t.v. 



A kit·ály a:r.l ltitle, h•1gy t-;iket·ülni fug a ealviuismttli kevés gyii
kerét teljcsen kiit·tani, ba vall1di mi:>sionat·iusokat küld ki az or
szágba; ezek között volt Flcury a tiirténész és Fénelon, ki a L e l
kés z ek h i v a t a l á r ó l irt munkájában szcretetteljes mérséklettel 
czáfolja az eretnekeket 1). Nem akartak beleegyezni, hogy katonai 
erö kisérje müködésökben, s Poitouban legjobb példáját adták annak, 
hogyan lehet jósággal és szelidséggel téríteni. A reformatusok nem 
látták bennök a giigiis praelatusokat, kiluöl annyit beszéltek, de j() 
pásztorokat láttak, kik részvéttel voltak szegénységök és szenvcdé
seik iránt, s szeretni kezdték azon vallát>t, mellynek ezek apostolai 
voltak. Fénelon késöbb igy irt: "Oh pásztorok, ne legyetek szük
keblüek. Nem tudtok semmit, ha csak parancsolni, szemrehányáso
kat tenni. fenyiteni s a törvényt·e mutatui tudtok. Legyetek atyák: 
nem elég; legyetek anyl\k, szanvedjétek a sztllés fájdalmait és eröl
ködéseit, hogy Jézus Krisztust a sz i v ben meghonositsátok." 

Saját:lágos ellentéte volt ez a dragonadesoknak és szigoru 
lildözéscknek, mcllyek a visszaesettek irányában alkalmaztattak s 
még azokra is kitc~jel'ztettek, kik halálos ágyukon azon vallás viga
szát vették igénybe, mellynck elvcit gyermekkorukban szivták lel
kökbe. 

Az cdictum, mclly keletkezése előtt nem közöltetett azokkal, 
kiket legjobban illetett volna, tudnillik a püspökökkel, a prcdikatoro
kat számüzte, a protestaosokat mindazáltal meghagyta iisszes pol
gári jogaik gyakorlatában ; a legfontosabb polgári cselekvényről 
azonban, a házasságról nem gondoskodott; s ez egy évszázadon át 
a legnagyobb zavat·ul szolgált, mcrt a papok kénytelenek voltak en
gedményeket tenni s kiszolgáltatni a házasság szentségét ollyanok
nak, kik azt nem ismerték el, a törvényszékek pedig kénytelenek 
vo:tak elismerni a protestaosok létezéRét, mig a tiirvény erről tudni 
nem akart. 

') nL!ls restes rlE> •·ntt.e sect.e vont l<•mht-r pen !.. peu dans noe indiffér.mce 
de religion pom- tons les cxerdt,es PXthi< ms, 'Jlli <loit fairc t.remblcr. Si on 
vouJait lenr faire abjnrer le christianisme et snivre I'Aicoran, il n'y aura;.t 
qu'á leur moutrer des dragons. Ponrvn qn'ils s'asoemhlent lll nnir, et qu'ils résis

tent á t.ont" in~trnction, ils croient avoir assez fait. C'est un rerlontllhle levain 
dans une nation. Ils ont teliPm<'nt violé par ll'nrA parjnreA les choAes les plus saintes, 
qn'il reste peu de mnr•1ues, auxqnelles on puisse reconnalt.re cenx qui sont sinc;.reB 
!lans lenr conversion. ll u'y a <pt'á prier Dieu pour eux, et qu'á ne se rebuter 
point de les inetruire." Fenelon, 1686. mkrczius 8-áu Bo,;sucthez intézett ltl
velében. 



A fi\papH;Íg kitüni\ c1·ényekhr.u tüudökölt, az alpap11ág ellenben 
a még nj scrninarinmokban rosznl voll nevelve 1) j a lelkészek leg
nagyobb részt világi vérlnökiik zsoldjában állottak s teljes függésben 
voltak Wlrik, l<ik iiket tctA?.ésiik s1.erinl clbocsá1hatták, B azt fogadták 
föl, ki olcsflhhan lépett Hz0lgálat.ha. A püspökök t!'hát nem tal:Ütak 
támogatá~ra a prntel!lanKolt mcgtéréséhen, vagy azon megtértekre 
voltak utalva, kikhr.n nem mindig lehetett mcghizniok; nemkülönben 
missionarins0lua kdlctt t.ámaszkorlniok, kik nem voltak olly buzgók 
és béke~zcrctiil< mint kiket fönebh P-mlitcttiink .• s c11ak ideiglenes ki

segítők. 

A k!tlvini!!t.:lk ezalatt tömegfltlen kidndoroltal< j Bzámuloit né
mellyek fP.Irnillióra lPil2'.ik, mig máAok cBak h:üvnnhPtezerre. Colbert 
Fran!'ZÍaqr~zág iparának ch; nPpPRRPgérwk cmrlé~:~rre f;Okat fáradozott, 
s most minrlkct.tö ismét hanyatlani kezrlctt. Ill. Orániai Vilmo11 lát

ván milly hatály'JS háboru ez Pllen~>égc eliP-n 1 a menekülökct pártfo
gásába vette, nyngdijakat. és alkalmadsl adott a predikatoroknak, 
I'Cábirt.a a l(iiZI'endeket, hogy a kivándorolt franczia tiszteknek százezer 
forintot utalványozz;~nak. Kf'zdett.öl fogva a bárs0nynemüeket Ut

•·echtböl, a chmaszt Gennáhól, a sr.lymr.t Nápolyból, a tükröket Ve
lenczéhöl, a szönyegeket Flandl'iából és AngolurRzágból, a posztót 
Hollandhól és Spanyolországból, a bíbort Hollandból, a vásznat An
gliából sa diszmiiárukat Némctul's:tágból \'Ítték be Fraucziaországba; 
tévedés tP-hát azt állitani, hogy a kálvinisták vitlék ki a müvéRzeteket 
s meste1·ség1~kr.t 1'\·aneziarmlzágból. Az ipar tökélete11itését kivihctték, 
valamint tevél{enyJ>~get é;~ !<Zorgalmat is vihdtek magokkal, mert ez 
tulajdona »:wkotl annak leoni, kinek uj h::tzát kell alapítania. Az ipar 
által meggazdagodott irlegeuck Fl'llnczi~tor,;zágot bilincsekbe vcrték, 
mellyeket Colhert készitett Hzámá1·a, s az or·:;zágnak csak romlására 
voltak ujitásai, mellyektöl annak fölvirágzását várta. A menekültek 
hasznjoknak szabad folyást engedtek ~ a ki1·ályt gyalázták R irtak 
ellene, épngy mint hivPi maga~ztalták. Az utódokra nézve nagyon 

nehéz az igaz8ágot ezen ellentét között mcgállapitarJi 2), mig a kor-

') BIIH~N~l l>ih,., trt·k hp\·atlja ~zi Hi.ot. de R'Jssnet r:Úmii m~tnkájában. 

XI. 17. 

') Krisztina svéd kiralynö, ki akkoron R•Ímiban élt visszavonulva, Terion 
lovaghoz, Fr11ncziaország svérlor~zági képviselöjéhez, )1)8(), február 2-án a követ
kezi) levelet intézte : 

"Miután ön ohajtja hnllani őszinte éR egyenes véleményemet az eretnek
~.;!! kiirtá•a fPiől Francziaor.-zágh:m, ""I!Y"" öriilök, hogy :~zt önnPk mA;!monr:l-



l í:s;: 

tát·sak között az clcgcdetlcneknól a gyal:\zú iratok visszhangra é.~ 

tetszésre találtak. 
Annyi bizonyos, ltugy ltíl edidlllll a prot.c~;t;au;ok magán vallá:;-

hatom. Midőo kijelentem, hogy ·''"" '""" félek, R'••u pedig hizelegui ~enkioek sem 
:\karok, uyiltan megvallom önnek, hogy nem ig< n v>tgyok meggyőződve ezen nagy 
vállalat jó kimenetrlérííl (,~ ~l' t• u a1.ért nem iiriilh<:>tclc rajta, m<·rt nem tartom azt 

Rzeot vallásnnkm nag-yrm elilnyri" liolognak; síit P.lleukezUieg ,.JiírPlátom a bajt, 
mellyet ezen új eljfmís mindenf.,(é mal-\"a ub\n fog vonni. Moudja meg, meg van-e 

ön győzöd v,, ezfln uj rn<·gt~rtek ÖRziuteHég-ét öl ~ Ohajlom, hogy •·ngedelmeskedje
nek IMiennek és a királynak, de félel< megátalkodott"águkt61, R nem kivánnám 
lelkiismeretemet t•·rhelni 117.'!11 M7.cnt.ségtiirésckkel, mcllyt•ket. e;,,·u katholikusok el

követni fognak, kiket a mi szent titkainhkal u agyon is 1,;; uuyelmüen eljáró missi
onlLriusok erösznkoltal< az kt.téréHr<!. 1-'ureHa ap<~.>lolol< a k&touálc, R ~n allcalma

S'lbbaknak tartom /lkt<t I!:Yilkolásra, rabláAra l·s .. r/lsz~k .. lá•ra, mint ana, hogy va
lakit ~rvekklll meggyö1.zenok ; í:rtesiil~seink n tAn nem is kell kételkedniink, hogy 

misei6jokat swká~ szeriut. t~ljceitik. i'i~jnklom azon szeg·ényeket, ldk a katonák 
discreti6jára vanuKk hizva; MajnAlom azt a sok töukre tett családot, azon sok 

l,oJduoiJotra jutott lw•·siileles emf ... rt; elszorul : zivem, mirlön látom, mi történilc 

ma Fran"zia"rs~4ghan. f{ó.~"vétl.~l v Kg y ol< P zen ,zerencsét.lenek iránt, hogy a té
velyben s,iilett.f'k; s :.zt hi~""m, hogy inkáhh kiinyiiriiletet ~r<lemelnek s nem 

gyülöletet; e mig a vii:'L~ uralmáért ijCill al<arnék az ii tévelyökben osztozni, oka 
sem akarok szereucsétlensÍ'g(iknck lenni. Nekem ngy tetszik, hogy Francziaország 
h~soulit a beteghez, kinuic karjait vagy I!Lhait (,·vágják, hogy bctogsl·g~böl gyó

gyitsák ki, hololt egy kis tiirelom vagy H>.eli<lsée: klilönhen i~ meggyl>gyított>L vol
na; YHjh11 a s·tikm, mdly a h:,mu ltlat.l. lar•pnng, lángra ne lnbhanjon, vajha az 

elálczázott erP-tneksP.g v<•szély .. sAbbé ne váljék. lg-••n dic·R<Íret.es a ""ánd,;k eretne

keket 68 hitetleneket m•·gtériteni akanoi, de a mód uj i s miul"n ami Urun!\ nem 
élt ezen ruútlclal -a világ megtérit(•séro,az nem lehet a legjol!h. Bámulom~:; nem fo

gom föl ezen buzgalmat r'·s politikát, t.ullmlaclja miudkeU.íi képe,ségemet, de örii

i'ik is rlijla, hogy fiil IIRill l'oghatu111. A1,f lti~zi iiu, Logy a jeiPn korHzalt alkaimas 

a bugeuott;ik megtérit.r,;ér", R hng-y leliCll i,k,.t jó kathnlikn•okkA t.~rll>i olly század

hAn, midöu Frnnc•ziKorwzághnu nl ly 1.4.thal ó m~rényl~l··k I<ÖV!\ttl't.uek el a tisztelet 
é• .~ngedelmes~ég ell.,n, m"Jiyel vallásunk egyetlen és állantl,-; alapja, a ró ma i 
egyhá;, iráut larlo~unk, mellynek A n1i Uruuk li zon ig<~retet tet. t e, hogy a pokul ka

pui nem rliadalmask•Hinak rajta 'l A gK!Iikáu egyház botrány"s ~z11badsága soha 

~em állott közelebh a forrarl;domhoz mint jeleobeu i a fraocziaorsz!lgi elems által 
aláirt ~R közz~tett. ulol~ó nyil'l.tkozalok nKgyon alkalmasok Arr•, hogy az eret

nebé~ diadalánllk Játszlllával birjanak i - a prolesl«ntismu• bámnlatlmak 6riáqiulik 

kell leoui, midön üldö;otetve lá~j>i magát ugyanazok által, kik vallásuoknalc ezeu 

alaptételét illetőleg a:ll övéikkel megegyező rl<Jgmákat é• P.rzelmeket vallattak. Ime, 

ezért oem htdok éu nwgb•t·átkozui a i•ro'•·st!t..,sok kiirtásával. Az egyhH.z kö:~Jös 

érdeke szivemen feksl<ik mint 811ját életem, de Ápen cr.eu órdek miatt fájdalmat ér

zek annak látásán, mi jelenl<'g Fran<'ziaországlwn Wrténik; s megvallom önuek, 
hogy eléggé szeretem l''rancziaországot, hogy sajnálhKssam olly szép birodalom 

pu8ztulását. Rzivemböl ohajtom, hogy csalódjam jóslataimiJHn, és hogy mind~u b

ten és az ön kirAiyának nagyobb rlicsös,lgérc jól v~gzöcljék. MPg vagyok gyélúíclve, 
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gyakorlatát érintclleuül hagyta, s az crÖHzak alkalmazáHát iH kike
rülte 1); a tény utóbb megmutatta, hogyan lehettek a kálvioisták 
veszélyesek a köznyugalomra. Sok protestana lelkész maradt elrejtve 
Francziaországban , álöltözctbcn, az erdökben élve s vigaszaikkal 
buzditva a honnmaradtakat. Ezek azután az erdökbe vonultak, bogy 
prédikácziót hallgailsanak s az urvacsorához járuljanak, s megszakták 
daczoloi a törvénynyel s bevárni az alkalmas időt és helyet a boszu
állásra. Ez az időpont megérkezettnek látszott a spanyol örökösö
dési háboru kitörésekor (1-701). 

A camlsardok. 
ACevennek lakói föllázadtak. A fölkelök camisardoknak hiv

ták magukat az ingről ( camigia, chemise ), mellyet járataikban hasz
náltak. Próféta-iskolák keletkeztek, mint Izraelben, s Bábel elpusz
tulását és Jerusalem ujbóli fölépülését prédikálták; a gyermekek
nek e tömutatták az evangelium eme szavait : M i d ö n h á r m a n 
v a g y n é g y e n c g y ü t t l e s z l e k a z é n D c v e m b e n, é D v e
letek leszek; - A hit megmozdítja a hegyeket; a 
Szentlelket rálehellés által köziiiték; az ezen iskolákból kikerültek 
apostolkodni és prédikálni mcntek. Midőn feleletre vonattak, azt 
moDdták, hogy a Szentlélck megszállotta /iket 2), s nekik nem sza-

hogy ön nem kPtelkedik ohajt.R~~tim HszinteRégében. Roma, lll86. febrnRr 2. 

Krisztina. 
l) Torcynak egy levele 11 piispökiikhöz, 1700. nov. 1. kelettel, megtiltja a 

bántalmazásokat: "Ö felsége a~on meggyözödésre jntván, hogy az ol<tatás és sze
lid bánásm6d gy~tkran nagyobb eredményeket szülnek mint más egyéb, ohajtja, 
hogy ez szolgáljon zRin6rmértékül RZ eljárA.sban. E'öl<1g keriilni kell 11 l<ényszert, s 
nem szabari senkit 11rra s?.orítani, hogy a misét J4togasRI\. 

') A Théi'Ure snc're des C'evennes J,onrlonhan 1707-ben jelent meg R" menekült 
~amisardok vallomásait tartalm11zza. Durand-FRge igy ~~ól ezen v;~llomásokban: 

.Minden, mit általános vagy kiilön magunkviseletórP. nézve tettünk, mindig ll 

Szentlélek renrleletéböl történt: engcdelme,l<erltiink a lt>gegyszeriibb gyermekek 
nspiratióinak, kiilönösen mi<l.ön extasishan voltak, taglejtésell és beszéd által köl

csönösen kiHérve, s mivel többen ugyanazon rlolgot moudták. Azon községben, 
mellyben én voltam, ve:wtöink R különösen CRvalier nr rendkivüli kegyehnekkel 
v~lt megaján!léko"va ; rzért. válas:>:t.at.tak meg, hab/n nem is értettek a hadvise
léshez, sem más egyébhez. Ha valameily. iigy forgott fen, mallyra ní•zve az inspi
iratio még nem nyilatko:~;ott, hozzá m<'ntPI< s ii!Y szMtak: C'avalier testvér, ez és 

ez történik, mit kell tenniink? Mire a ~tzonnal ··lméll<edésbe mélyedt B miután lel
két Ist1mhez fölemelte; a Szeutiélek megszállotta üt. Eg-y kissé izg~tottnak lf\t
"zott s megmondá, mit kell tenni. Bámulatos volt öt látni a csatákban karddal 
kezében, lóháton s " léleknek bizouyos izgalmai között mindenfelé száguldni, bá
toritva, lelkesítve, parancsokat osztogatni, mellyek gyakrlln megleptek, allonban 
végrehajtattalt s rsodálatosan sikerültek." 



bad a hit lelétemenyél h~o~llgatit!lsal cl:\rulniok, utóbb az on bar• bchi
zonyulván, hogy egyetértel tek a 8avoyárdokkal és angolokkal, kiket 
az or:>zágba behivtak, ezért cliteltettek. 

"A protestaus gályarabot meztelenlil egy padra fektették; két 
vagy négy ember kezilinél és lábainál tartotta, mig a legerősebb 

matróz egy kátrány ba mártott és tengervizbe áztatott kötéllel teljes 
erejéből ütötte. A test az ütések sulya alatt föl-fölugrott, a hus 
darabokra szakadt, s a szerenceétlen háta egy seb volt, mellyet 
eczettel és sóval mostak. Azon ezerhatszáz protestana gályarab 
közől, kiknek névsorát birom s kik állhatatosan ragaszkodva val
lásukhoz vonakodtak megjelenni a kathoL istentiszteleten, kevesen 
kerülték ld ezen borzasztó büntetést. Sokat megnevezhetnék 1 ki 
rövid idő alatt négyszer is kiállotta ezen kínoka-t., s ki egyszerre 
százhusz ütélit kapott; félholtan emelték fül a padról _s kórházba 
vitték, hogy kimerült erejét visszanyerje, mcllytől ujra megfosztották 
ujabb botozás által 1)." 

LangJade du Chaila Fel'CIJcz, lavali perjel, a gcvaudani missio 
felUgyelője és cevennei esperes, egyike volt, mint mondjt.k, a leg
kegyetlenebbeknek, ki a foglyokat minden kigondolható módon ki
noztatta; szőreiket egyenkint kitépette, vagy ·izzó szenet tétetett 
_markaikba, vagy olajba mártott vászonnal göngyöltette be ujjaikat, 
mellyet meggyojtatott s addig égetett, mig a meztclen csont nem 
látszott 2). V égre a camisardok elfogták és megégették. 

A camisardok Baville, languedoci intendana által a ·végletekig 
gyötörtetve végre föllázadtak. Egy kenyérsütő vezette a fölkelöket 
vetélkedve Francziaország tábornokaival a kegyetlcnkcdésben, mint 
ez vallás- és polgárhábornkban rendesen történni szokott. Montrevel 
tábornagy, Villars, Benvick mindcnfelé győzedelmeskedtek rajtok 
( 1702-4 ). "Láttam, irja V ill ars, hogy a bünösök ellen könyörület 
nélkül a legkegyetlenebb biintetéseket alkalmazzák, s ez azon meg
győződésre vezetett, hogy épen ezen hajthatlan szigor ragadja öket 
a kegyetlen tettekre, mellyek miatt vádolva voltak, s ezért tették ki 

Er.~en írnproviMáit sugAIIRtoknllk még egy gyiijteménye jelent meg Lon
donban 1707. ben illy czim ~<l11tt : Ave1·t·issements prophétiqueb cl'Éfie Ma1·ion, l' un 
des ch~fs prot~-•lar~ls, qui avaieni pris les arme.• dana lea Cévennes, ou Discours pro
noncés par ~a bonelte sons l' inspiration de l' JtJaprit-Saint, et 1~cueillia fidelement pend
ant qu'il parlait. 

')Hist. dea Camisards, l. köt. l. könyv. 19, lap kiadva lioart de Gebelia ál
tal. Alain 1.819. 

') Ugyanott 2ó. l~p-
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kíméletlenül a csaták tüzének életöltct, mcllyrc mcnthetleuül a leg
nemtelenebb és legkegyetlenebb sorll várt. Fültettem magamban, 
hogy más eljárást kisérlek meg s bucsút vP.ve a királytól, igy ~zól
tam hozzá: ,Ha Felséged megengedi, más, a használtaktól eltérö 
módokat foguk alkalmazni, s iigyekczui foguk mérséklettel és 'sze
lidséggcl véget vetni a F;zcrencdétlcn polgárháburunak, miután ugy 
látom, hogy a szigor neru csak haszuittalan, dc káros is.' A kiraly 
igy felelt: Szabad kezel engedek önnek, gondolja meg jól, hogy 
jobban szcretem népem fentartá~:~át miut elpu:iZtulását, mi elkerül
hetlen lenne, ha ez a szerencsétleu lázadás még tovább tartana" 1). 

Százezerre teszik a háboruban elveszettek ~zámát, ezeknek 
egy tizedrésze tüz, kerék és kötél általi halállal mult ki, elkövetett 
kegyetlenségek vádja miatt, ami mindig gyanus, ha a győzö áll 
vele elő, kinek igazolni kell saját eljárását. Akik megmaradtak, a 
királytól amnestiát nyertek és 1mgcdélyt a kivándorlá:ira. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

A j a n se n i s t_ á k. 

A pápai felwöség és az egyiláz s az állam közötti viszony l<ér
désén kivül még egyet hagyott a tricuti zsinat megoldatlanul, a ke
gyelem természetének kérdését. (L. X V. könyv. 602. l.) Az ész és 
a vallás ezen talányának titkát lHten magának tartotta {en. 

Az egyházban ezen kérdés már Pelagius (L. VU. könyv. 353 
l.) korában keletkezett, ki tagadta, hogy az ember örökölte a bünt, 
s azt hirdettf', hogy az saját természeti et'iiinél fogva is szentté lehet. 
Szent Agoston Pelagius cllenében vé-dte az eredendő biint s azt állí
totta, hogy a gyermekek, ha a megl{eresztclés elött halnak meg, el
kárhoznak; némelly lelkek praedestinálva vannak az örök dicsőségre, 
s ezekben a kegyelem ellenállhatlnnul és lcgyiizhetlenül nyilatko
zik 2). Ezen _ véleményhez közel állott aquinói szent Tamás tana: az 
ember nem teljesitheti az isteni parancsokat, ha a kegyelem erőt nem 
kölcsönöz akaratának, srm nem órdcrnelhcti ki az örök üdvösséget, 

l) Mim. de Villa1·a, XIX. köt. 139. lap. 
2) Lá~d, hogyan értelmezi sr:ent Fu Igentius éa 11 theologuaok a szentoek 

ezen szav;-lit, párhuzawlta téve az ö töhhi mnnl<áiv~tl. 
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ha a kegyelem nt:m vezérli az akaratot, hogy méltóvá tegye magát 
a természetfölötti világosság befogadására. Duns Scot ellenruondott 
ucki. azt vitatván, hogy az ctnhll' képesitve van némely hajlamokkal 
és vonzalommal a jóra: egy neme a scmipel:otgiani~musnak, melly az 
A ty a Isten jó11ágám a a Fiu köuyortilctcsségére támaszkodott. 

A trienti z~ inat Itijelentette, miszcrint a megigazuláll a Meg
váltó Krisztus által tiirténik, kinek kegyelme által indíttatva és tá
mogatva, önérdemi)k nélkül, dc szabadon belcegye~ve és közremü
ködve, az emberek nem csak bűncik bocsánatát nyerik, de ezen felül 
a lélekbcz tapadt szeniséget és szeretctet. A kegyelem tehát szük
séges az embernek, nem csak azÉ',rt, hogy é•·dcm~zcrzö c:;clckvényt 
végezzen, hanem hogy ohajtsa i11 azt tenni; e::~zerint a kegyelem csak 
ajándék, nem a jó hajlamoknak jutalma. A1. ember a bűnnel elvesz
tette természeti szabadságát, s Krisztus vére sem adta vissza neki 
ártatlanságát; de kárpótlásul lsten mindenkinek an nyi kegyelmet 
adott, mennyi az örök üdvösségre elégséges (gratia sufficiens). 
Azt tehát igasságosan bünteti, ki azzal nem él i minthogy azonban 
az ö magas akaratától függ, milly médékben adja azt, kifürkészhetlen 
okoknál fogva némailyeket kitüntetőleg részesit abban, kiknek hat
hatós kegyelmet (g r a t i a e ff i c a x) ad, me Ily ellenállhatlanul vonza 
ajóra, melly velök gondulkozik, megismet·, szeret és hat. Mindnyájan 
szabadok tehát a jó cselekvé11ében; némellyek nem szabadok a rosz 
elkövetésében. Igy magy~rázzák a thcologusok, de vannak közöltök 
elágazó nézetüek. 

A dominikanusok, kik ugyanRzon Z~>Ínat rendeleténél fogva a 
R ó m a i k a t e k i z m u B t szerktJszlették, a thomisták és scotisták 
között foglaltak állast, mindazáltal inkább az elsökhöz hajlottak ; s 
a spanyol Bannez Domouko3 a pbysica.i iiszlön (p r a em o t i o p h y
B i c a) és a ba tározó parancsok (d e c r e t a d e t c r m i n a n t i a) rend
szerét állította f~Jl, mellyekkel ő ezen legmagasztosabb titkot az em
bHi értelemnek megfoghatóvá ügyekezelt tenni. Montemajor jézus
társasági atya,. salamancai theologus, a trienti zsinat által kárhozta
tott tanokhoz való közeledést vélt ezen magyarázatban felismerhetni. 
Már Bajus Mihály, IL Fülöp követe azon zsinaton, s a p r a e d es t i
ll a t i o védelmezője a löweni egyetemen , a szent ferencziek által 
vádolva volt, s V. P.in~ pápa elvetette hetvenl.ét tételét (1567. oktob. 
1.). Ő, bár nem hitte, hogy tévtanok lennének müveiben, könyveit 
nem nyomatta ki többé; de, mint állitják, hogy a jezsuitákat meg
boszulja, kiknek tulajdonitotta saját munkáinak censuráját, 11í89-ben 
kieszközölte Lessiu~ Leonhard tételeinek kárhoztatá!!At. 



A jc:,wtiták a scottii:ítitklwz hajlottal<, H l\luliua Lajud (15iHi -
lllUl), evorai tanár 1) azt tanította, hogy az emberi akarat a kegye
lem támogatása nélkül képes erkölcsileg jú cselekményeket végezni 
~ természeti állapotban a kisértéseket visszautasítani, a hit, remény, 
szeretet, töredelem cselekményeihez fölemelkedni; lsten azután. ke
gyelemben részesiti öt Jézus érdemeiért; ezen kegyelem által nyeri 
el a megszentülést, anélkül, hogy a szabad akarat elvesztené tevé
kenységét, tőle függvén, hogy a kegyelmet, mellyben Isten minden
kit elégségesen részesi t, hatékonynyá tegye. A praedestinatio sulyos j 
de lsten az egyszerü tudás előrelátása által (p r a e vis i o s i m p l i
c i 8 i n t e ll i g e n t i a e) tudja az eshetö dolgokat ; a. föltételes jövö 
előretudása által ( s c i e n t i a f n t u r i c o n d i t i o n a l i ll) látja előre, 
ami az adott esctekben történendett; a választottakat érdemeik sza
rint praedestinálta; és a kegyelem, melly által érdemeket szerzen
denek, magában nem hatékony, rle azzá lesz, amennyiben részesei 
nem szegülnek ellene. 

A kegyelemnek a szabad akat·attal való ezen kiegyeztetési 
módja világos volt anélkül hogy a rlogmát sé1·tettc volna, azonban 
ujitásnak lát~zott s ellenmondásnak szent Agoston tanával j ezen 
theologiai liberalismus 1 melly megfelelt a politikai liberalismusnak, 
mellyért a jezsuitákat megtámadták, forrását képezte a jezsuiták és 
dominikanusok közötti állandó ellenségesketlésnek; s miután az 
utóbbiak az inquisitio által Spanyolországban hatalmasok voltak, a 
jezsuiták kárhoztatása el nem maradhatott volna, ha Róma az eidön
tést magához nem ragadja. Az itélet megállapítására a dominikánu
sok között, kik azt vitatták, hogy a kegyelem magából (a b i n
t r i n se c o) és a jezsniták között, kik azt tanították, hogy a kegye
lem külsö állapotok itital (a b e x st r i n se c o) lesz hatékonynyá, 
mindenekclött meg kellett volna határozni a hatékony kegyelem ter
mészetét, mit az egyház nem tőn. VIII. Kelemen pápa ennek vizs
gálatát egy "de auxiliis divinae gratiaeu congregatióra 
bizta, s személyesen réflzt vett hatvanöt ülésében, azonban rung
halt rnielött eldöntés hozatott volna. Azt mondják, i kárhoztatástól 
abbeli félelme tartotta vissza, hogy elkedvetleníti a jezsuitákat, 8 

hogy V. Pál pápa ugy:mezen okból feloszlatta ama congregatiót, 
megtiltván ezen iigy felel t. a további vitatkozást. 

Ezt könnyebb volt megtiltani mint a tilalmat meg nem szegni: 
minthogy azonban Bajna tanát kárhoztatás érte, s Molinát 1 ki az 

1
) De liberi m·bitrii cum gratiae donill Conconlia, Lissal,on. 1588. 
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ellenkezőt tanította, hasonló so1·s fenyegette, jobbnak látszott ezen 
tárgyat az egyház és szent Ágoston szavai szerint magyarázni. 

Az egyház által elfogadott tan terén áll-e azonban szent Ágos
ton ? Ha az emhe1· megigazulásának kezdete az ö szabadságában 
és akaratáhan áll, olly módun, hogy (í maga kezdeményezheti saját 
ujjászületését s önnön jó akaratának gerjeime által érdemelheti azt 
meg, akkor ö nincs menthetlenül elveszve s Krisztus általi megvál
tása sem olly elkerülhetlenü! szilk:;éges. 

Illy kételyek uralkodtak sok helyütt, különliscn Hollandiában. 
A hullandi Jansen Kornél és a gas<.:ugnei Duvergier János a löweni 
egyetemen tanulván, hol a lcgszigorubb tanok tanittattak s hol még 
visazhangzottak Bajus és Lessius tételei, azon véleményben voltak, 
hogy a jezsuiták, a mérsékeltebb tan képviselői, a keresztény morált 
lazává tették, s szüksP.ges ennélfogva öket figyelmeztetni s inteni, 
hogy az emberi termé:>zetnek kevesebb engedményeket tegyenek 1). 

Az egyik az elméleti, a mádik a gyakorlati uton készült visszavezetni 
az eltévedt tant eredeti lényegéhez, s mint ök mondák, ujra fölvenni 
a szentségek éa a penitencúa valódi bensö. tanát. 

Jansen. 
Jansen (sz. 1585 ), hazája által politikai alkudozások vezetésére 

alkalmaztatván, mellyekhen jártas volt, fölleplezte RichelieU: kárho
zatos politikáját, s javasolta a brabanti tartományok egyesítését a 
köz-rendekkel , azok nagy megbotránkozására , kik nem helye
selték, hogy katholikus országok p1·otestánsokkal egyesittessenek. 
Éles elméjével s élénk szellemével behatott a dolgok mélyérc, ala
posan átgondolván és ismervén saját nézeteit, mellyeket megállapi
tani s az ellenkezőket, mellyeket megtámadni akart, ismerni akarván 
azok eredetét és látni legtávolibb következményeit, szent Ágostont 
tízszer e~észen elolvasta , értekezéseit a pelagianusok ellen pedig 
harminczszo•·, és a szenvedélyes tudós eliíszeretetével ragaszkodott 
hozzá. "A u g n st i n u s"-a ezen szenta.tya egyes helyeinek egész 
szövedéke, olly rendbe és áttekintésbe sorozva, hogy mintegy rend
szert képeznek a semipclagianusok és molinisták ellen. Az első rész
ben előadja a pelagianus vitát eredeti formájában, azután a marse
ilici és lerinumi iskolák módositásai\•al; ez igen nevezetes egyháztör
ténelmi mii. A másik két részben kifejti szent Ágoston tan4t, czá-

1) 0 A jansenisthk soltat vettek el a tc•·emtés jótéteményéböl, hogy annál 
többet adjanak a m<1gváltitR .if•téfeményéhPz; f'lveRzik az Atyktl>l, !rogy a Fiunak ari
ják." Jobert. 
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tolja Lessiust és J\ilolinát s megjegyzéseket tesz V. Pius bullájához 
Bajus ellen. Ugy vélekedik, hogy a kegyelemről Hzóló tételeket az 
aristatelesi rendszerek összezavarták és meggyöngitették, holott szent 
Ágoston minden más szent atyánál helye!'lebben megállapitotta a. ke
reszténység födogmáit, a Fiu istens~gé! az ariannsok ellen, a katho
likus egyház igazságát, ismrt·tetii jeleit s kegyelemkincseit j a kereszt
ség igazságát, egységét, szllkségét ét! hatékonyságát. a donatisták 
ellen- Ezen miJ, habát· ellenséges szellem sugallta, mély bölcsetrni 
belátás és a legvilágosb következtetések fényével tiintlököl ; szigoru 
meggyőzödéli és tetted) nyilatkozik benne, Illeily lsten szeretetében 
összpontosul j azt nk:u:ja, hogy a jót nem a bünteté!ltííl valú félelem
ből, hanem az igazság szcretetébiil csf'lekedjük. 

Az ember két különbözii áll14pnttal bit·, mellyek mindegyikének 
külön kegyelem felel meg. Az :\Jotatlant~ág állapotában az ember sza
badságnak örveudett, mellynek a kegyelem alá volt rendelve; s ha
bár ö enélkül nem cselekedhetett jót, az nem i~ inditotta öt a jó cse
lekvésére j az ember használhatta a kegyelmet vagy nem 1 épugy 
mint az angyalok. A bukás után az embe•· gybgyithatlan hajlamba 
esett a bünre, s hUn miuden cselekmény, mdlyet ezen állapotában 
teljesit j az egyetlen gyógyszer ez ~llen a kegyelem, melly egyedül 
képes az akaratot jóm vezérelui, s a~ embert a bünre való hajlam
ból, melly öt lelánczolva tartja, kiragadni. Ezen kegyelem nem 
adatott mindenkinek, egyedül aznkunl<, kiknek bten adni akarja j 
igazságosságA. az általános kárhozat, mig a praedestinatio kifürkész
hetlen titok, melly áltrd Isten azt, kit akar, a kárhozatból kiveszi, 
részesitvén üt ezen adományban, melly mindig ajándékozott s okvet
lenül gyözedelmcskedíl. Ezért tulajdouitottak a jansenisták olly fon
tosságot azon állításuknak, hot~Y a kere!lztség nélkül meghalt gyer
mekek elkárlinzual(, mig ezen az ajtatosabb keresztények megbotrán
koztak. 

A hatékouy (e ff i c a x) kegyelem, mond J anaeni us, lelki édes
ség, me Ily az akaratot au nak akar:\sát·a határozza, mit Isten rendelt j 
önkénytelen gerjedelem, mellyet Isten sugallt az akaratnak s melly 
:\Ital az ember szercti és keresi a jót 1). A jót, mond továbbá, nem 
a büntetéstől való félelf'mből, hanem az igazság (justitia) szeretetéből 
kell cselek!'dni, és az igazság (justitia) maga az Isten j Isten az örök 
igazság (veritas), mellybíil a többiek 11zármaznakj Isten az örök igaz
ságosság, melly Ltmnn mint r.szrnc, mit1t magasztos meg~~rthetlen 

1) c~p. rn. H h. r. 2; IV. 1. 
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8Zabály uralkodik. Ki szercti az igazságot uu~titia), szereti Istent; 
Istent szcretni erény; s ezen szaretetben áll az akarat fölszabadítása, 
mert ezen szeretet kimondhatlan édessége megsemmisiti a bünre való 
hajlamot, előidézi az önkénytes szükséget, hogy nem vétkezllnk. 

Jansen má!!fél évig volt ypresi püspök s alig fejezte be "A u
g us t i n u s"-át, 1638 ban pestisbPn meghalt. Meghagyta munkájá
nak kinyomatását, ldjelentvén: "Ha mindazáltal a szentszék azon 
valamit változtatni akarna, én engedelmes és alávetett fia vagyok, 
valamint az egyháznak, me Ilynek kebelében éltem halálom órájáig." 
}~rtekczését is igy fejezteJ be: "Emb•·r vagyok s alávetve a tévedés
nek és csalódásnak ... Ha mit~dazált:~l valamiben csalódtam is, abhan 
az egyben legalább bizonyos vagyo\(, hogy nem a katholikus igaz
ságot (verita~) akartam megállapítani, hanem csupán sze nt Ágoston 
véleményét visszaadni; mert nem azt tanítottam, hogy mi igaz vagy 
téves, mit kell megtartani vagy visszautasitani a katholikus egyház 
tana szerint, hanem csak azt, mit sz. Ágoston tanított, hogy hinnünk 
kell." 

Jansen néa:eteinek ellenzői sejtettek valamit könyvéről s ügye
keztek annak kiadását megakadályozni. Daczára azonban az aka
dályoknak a munka megjelent és elterjedt (1640); R habár terjedel
mes volt, latinul irva és theologiai tartalmu, hihetlen fogadtatásban 
részesült, s másfél századon át szánttalan irat és vita tárgyát ké
pezte 1). 

Habár Jaruwnin;~ magát alávetette s mcsterének tekintélyére 
hivatkozott, munkája mégis kifogáara talált a tomistáknál, a jezsu
itákn:il és Rómában ; a buzgóknak · nem tetszett, hogy uj ellenveté
sekkel izgatja azokat, kik már különben is hajlandók voltak hinni, 
hogy a kereszténység meg nem egyeztethető a gyakorlati világgal; 
Rómában, Lllwenben növekedett miatta a zaj; Párizsban egyre foly
tak felette a vitatkozások, szaporodtak a riipiratok, munka munkát 
ért, a theologiai vi\:i~Lan "l~yrc növekedett az izgatottság, a pro-

J~:\9. 

') Ellles du Pln. 1/i.•l. erclti .• iu.•tirfue du X VII. ~iérde. 

Gerberon, lli.•l. drt .Jruuéni.Yme . . \onHiurriH.m 1703 
Leyderkker Ilíot. cl,. Janséni.trne. 
Mé7rwil·es pOU!' -Yei'VÜ' a l'histoil·e de Port-Royal. Utrecht. 1742. 

Dom-Clemencet, llisloil·e gc5"éral'! de Port-Royal. 
Hermann Reuchlin, Geschichte von Po,·t-Royal. 
TIP-!' Kampf cles t"P_for'lll-irten unrl <les jesuhiseheti Kutholic·ismu~ Lipcse 

Salnt-Beuve Pori-Ro:'ln.l. PH.ri?.H l A 40, éR töllbEI!"t. 
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testansok pedig nevettek. VIII. Orbán pápa kárhoztatta Jansenius 
könyvét (l n em i n e n t i), megujitván ellene V. Pius és XIII. Ger
gely constitutióit s V. Pál pápa tilalmát a ltegyelem tárgyalását ille
tőleg: a löweni és más németalföldi egyetemek védelmezték Janse
nius tanait; végr·e mégis engedelrnelikcdtck, mig ellenben Franczia
országban a jansenismu!'l gyökereket vert. Habert, theologus a No
tre-Da.menál Pál'izsban (l G 42), mennydöq~iilt a ázószélu·ől Jansenius, 
a föl me l e g i t e t t k á l v i n i 11 t a e ll e n ; utóbb Cornet Miklós 
(1G49), ugyanazon tlH~ologiai kar llyndicusa, a ~or·bonnenek bejelen
tett öt tételt, mellyek az "A u g n st i n u s''-b:.ar cliifonluló tévelye
ket magukban foglalták : 

Az öt lé·td. 
l) lstennek némcily pat·ancsait az igazak, habár azokat erejök

ből teljesiteni oltajtják is, nem teljesíthetik, ba hiányzik erre a ke
gyelem, melly azt t•eájok nézve lehetövé tegye. 

2) A megromlott természet állapotában az ember soha sem áll 
ellen a benső kegyelemnek. 

3) Hogy az ember a bünLc esett terrtrészet állaputában érde
met veszítsen vagy szerezzen, arra nem szükséges a cselekvés szük
ségességétöl merit szabadság, elég, ha ezen szabadság kényszernek 
nincs alávetve. 

4) A semipdagianusok megengedtélt, hogy megelőző és előbbi 
kegyelem szükséges különöllen (in partieulari) nrinclcu eselekmény
hez, még a hit l{ezdctéhez is, dc tévedt.ek, midőn azt állították, hogy 
az embel'i al<arat képes ezen kegyelemnek ellenállani vagy engedel
meskedni. 

5) Semipdagiauismtu; azt állitani, hogy Krisztus meghalt, vagy 
vérét ontotta az egész emberiségért. 

A harezra tehát a jelszú l<i volt adva, s nyolczvanöt püspök 
egy levelet irt alít, mellyben a pápa ellmtaruzását kérik. X. Incze 
pápa, egy saját habozásai által bosszura nyult viz!:igálat után (1653) 
kárhoztatta az els ö tételt 111int vakmeröt, i~;tentdent é~ eretneket; a 
másodikat és harmadikat mint eretneket; a negyediket mint hamist 
és et·etneket; az ötödiket mint hawi~at, \'almwröt, botrányusat, isten
telent, gyalázatt,st, eretneket. Mimlazáltal ugyanezen pápa, ki azt 
mondta, hogy a theolagiát nem tanulmányozta s a keresztre mutatva 
hozzátette : "Ime az cn tanácHadóm," a legszivélyesebben fogadta a 
küldötteket, kik szent Ágoston azaz Jansenius ügyét mentek hozzá 
védelmezni; a kihallgatáson áldását és bucsut adott nekik, s miután 
kijelentették neki, hogy nem hiszik, rniszerint rendeletével a haié-
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kony kegyelemnek, vagy pedig szent Ágoston tanának praejudicáln 
akart volna, ezt felelte: "Oh ez bizonyos !" Ez is olly kétértelmü 
kifejezés volt, mint annyi egyéb más ezen szarencsétlen vita folya
mában, melly leginkább kétértelmüségekben és szőrszálhasogatá
sokban találta megoldását. 

Egy sajátságos kérdés lett volna azonban mindenekelött eidön
tendő: elöfordult-e az öt tétel Jansenius könyvében vagy nem? So
kan nem-mel, mások igennel feleltek; a jogi kérdéshez a tény kér
dése járult. Semmi sem látszott egyszerühhnek mint ujjal rámutatni 
a nyomtatásban megjelent wunkára; de mikor azokták az emberek 
a vitákban a legrövidebb megoldási utat keresni ? VII. Sándor pápa 
erösitette, hogy saját szemeivel olvasta azon tételeket a munkában, és 
a jansenisták, nem akarván a pá pát meghazudtolni, föltették, hogy a je
zsuiták egy külön kiadátit rendeztek,mellybe a kifogásos tételeket bele
csusztatták; XIV. Lajos megbizta Grammont grófot, hogy gyllzödjék 
meg ezen észrevehetlen eretnekségek l6tezéséröl, s ez e nagy felelös
séggel járó megbizatás alól ezen válaszalal vonta ki magát: "Ha benne 
vannak, akkor meg kell vallanunk, hogy a legnagyobb incognitóban 
vannak ott." Ezen nyilatkozat tetszéssel találkozott s szaporitotta az 
élczeket, mellyek e vitára vonatkozólag keringésben voltak; az em
berek pedig, kik a formaságokon nevettek, megtanultak lassankint 
nevetni a lényeg fölött is. 

Midön Párizsban 38 egybegyült püspök a ténykérdést, valamint 
azt, hogy a pápa által kárhoztatott öt tétel Janseniusé, eldöntötte 
(1656), ajansenistáknak, kik a pápa tekintélyét nem vonták kétségbe, 
a csomót megoldottnak kellett volna tekinteniök; ök azonban ehel)'ett 
kedvencz fogyverökhöz nyultak, azt vitatták tudnillik, milly czéljai 
voltak a pápának vagy milly ezéloknak kellett öt vezetniök. 

Azt mondák, hogy a jausenismus mérsékelt calvinismus. Calvin 
azt tanította, hogy Isten parancsai núndig elérhetlenebbek, mint az 
igazak törekvései. Jaasenius ezen tételt oda módositotta, hogy: "bizo
nyos parancsok, bizonyos pillanatokban elérhetienek az igaz bármelly 
törekvésére, miután nem bir a kegyelemmel, melly azokat kivibe
tökké tenné." Az alaptétel mérsékelve volt, de a következtetés 
ugyanaz maradt, tudnillik, hogy az embernek nincs hatalmában nem 
vétkezni, és hogy vannak a kárhozatra praedestiuált lelkek. Illy 
módon gunyolták az em bcriséget, midön gonoszabbá akarták azt 
tenni mint valójában volt. Az óvszereknek tehát rendkivülieknek 
kelle lenniök; ez okból nem tagadták a szentségeket, de olly 
magasra helyezték1 hogy elérhetlenekké legyenek. A morálnak 

XVI. 13 
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és szabályainak ezen tulzása mutatta, hogy a jobb gyakran a 
legroszabb ellensége a jónak; miután saját erényei az flmber 
ellen fordnltak, elvesztvén öt a tulságos tökély vágya által. lVIi
dön a jót olly magasra helyezték, hogy az embt:J' azt nem érhette 
el, egy örvény tárult föl Isten között és közötte, s az ember arra volt 
kárhoztatva, hogy válaszszon a kétségbeesés és hitetlenség között. 
Ime a tulságosan szigoru egyház; a szentségeket inkább nehezen 
elérhető jutalmul adja, mint eszközül a keresztény tökélyre; a ter
mészet mintegy megcsonkittatott, elfojtatván benne a sziv és a kép
zel6dés1 tudnillik a tehetség, hogy a szépet érezhesse s a jót izlel
hesse, nem hagyván neki egyebet mint kiváncsi, nehéz, makac~ értel
met, kétkedő és ellenkező szellemet. 

Salnt-Cyra n, 
Francziaország tehát két táborr!\ volt oszolva; az egyik tagadta 

Isten jóságát, a másik sértette igazságát (justitia) és szeretetét. Du
vergier (1581-1642), ki, mint említettük, Janseniussal tanult, tevé
keny ember volt, s mint az uj talaj, mdly töviseket is azokott teremni, 
de Jansenius becsületes szándékain s kifogástalan erkölcsein kivül 
még gyakorlati Ugyességgel is birt. A Berry tartományban fekvő 
Saint-Cyran apátság elnyeréso után, az emlitett elméleteket legin
kább a penitencziatartás szentségére alkalmazta, azt tanítván, hogy 
a keresztény élet az alázatban, szenvedl!sben s Istentől való fiiggés
ben a ll: midön Isten valakit megtédteni akar, bensőleg k11zd reá 
hatni; a biinös ekkor m!'gbúnja büneit s penitencziát tart; a gyónta
tónak csak a kegyelem müvét kell támogatni. Miut:in Duvergier 
ezen rendszerrel megegyezőleg mindig bevárta a benső hajlamot ma
gában valamint másokban, bámulatos eredményeket vivott ki általa. 
Buzgón müködve, de emellett visszavonulva, rendkivül baszantotta 
Richeliaut azzal, hogy nem segitett nagyobbitani az ö kitüntetéseit, 
s olly theologiai véleménynek volt terjesztője, melly teljesen eltért a 
bíbornok által vallott elvektől a bünbánat tényé1·e nézve: sőt ellen· 
kczöleg megnyerte a püspökök barátságát, midön P e t r us A u r e
l i u s-ában (1631) az egyházi fegyelem reformjának szükségét 
hirdette a szerzetesek és a jezsuiták ellen. Az ö tanitása szerént az egy
ház aristocratia a püspökök vezetése alatt, kikhez ö közel állitotta a 
lelkészeket, s ebben eltért a gallikán egyháztól , amennyiben azt 
akarta, hogy a papok válaszszák püspökeiket: "fájdalmát nyilváni
totta azon seb felett, mellyet a franczia egyházon a X. Leo pápa és 
l. Ferencz király között kötött concordátum ejtett, megfosztván azt azon 
jogtól, hogy tetszése ~nerént válaszszon magának pásztorokat; és azt 
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vette észre, hogy azóta Francziaországnak egyetlen püspöke sem !ön 
szentté ny ilvánitva t)." 

Mint lelki igazgató Duvergier rendkivüli befolyást nyert magas 
állásu és miveltségü I'Zemélyek felett, miután távol minden más gon
dolattól, önzetlenül éreztette fölényét a lelkek felett, mcllyek szivescn 
reá bizták magukat, ki azt tanította, hogy féljenek s nyugodjanak 
meg: tartózkodjanak a titkos nagyravágyástól, melly a lelkek felett 
uralkodni akar s sokkal ve~zélyesebb mint a királyok nagyravágyása, 
kik magukhoz ragadjak a javakat és testeket j és bármilly nagyok 
legyenek is az emberek, kik henuünket vezetnek, a világosság csak 
lstentől jöhet. Az ember vétkezett s az ö sebét csak Jézus Krisztus 
gyógyithatja meg: az, mi erre vezet, üd v ös, könny ü és megszentclő j 
a többi téves és gono~z. Ez volt tann, ez volt gyakorlati rendszere 
ezen reformatornak, ki a mcthoclisták szigorát a szentségekben s 
különösen a penitencziatartásban és az áldozásbau való mély hittel 
párositotta. Egyébiránt n nm türte a tulz·lst; nem volt szabad érzel
meket fitogtatni, mellycknek valódi benső alapjok nem volt; alá
zatosság-, nem azért, lwgy az ember azt higyc, hogy képtelen nagy 
tettekre, banern hogy bünösnek érez.z.e magát, ki csah; Isten segélyé· 
vel képes azokat végrehajtani; ez okbril Isten parancsait a kegyelem· 
ben és imában kell várni. Az alázatosság ollyan mint az árnyék, 
mellyet nem lehet szaladással utolérni. Az igaz, ki le tud mondani 
a földi javakról és kivánságokról, nagyo bb mértéHen bir kincseket 
az Isteutöl neki njándékozott kegyelemben j melly kegyelem ugy 
definiálható, mint az összes világi dolgok feletti b irodalom és souve
rainitás. Ezen eszme kölcsönzi az egész dicsőséget, mellyet az alá
zatos keresztény szegénység megenged. 

Irataiban is azt akar:a, hogy nz ember Isten eszl(özének te
kintse magát, mint a gyermek, kinek kezét a mcster vezeti s Ititől 
mást nem követelünk, mint hogy engedje magát vezettetni. Azt 
mondta, hogy csnk hát·omfélo könyvek épületesek az egyhá.zra és a 
hívekre: a szeutirás; a z~inatok és a szentatyák; végre azon ajtato
soké, kik Isten elött feltárták l~eblök érzelmeit munkájok készítése 
által. A többiek, bármilly szent legyen tárgyak, mclylyel foglaikoz
nak, szellemre pogányok ~). Ő nem olvasta egyetlen eretnek munká-

') Mém. de Lancelot, tom. II. pag. 105. 

') A j"n~enismus ellen irt mnnkhk közöl legkönnyebben megszerAzhetö 

Berault-Bercastel Jli"toire clu Christianilfme (t 77 A) czirnü miive, s ide utaljuk azo

kat, kik szigorubb ití•letet akarnak hallani ezr.n vallAsfelekezet vagy párt felett, 

13"' 
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ját sem, mie18tt abból a rosz szellemet ki nem üzte volna. Andilly
nak igy ir: "Az önök beszédei nem egyeznek meg az eszmék, a cse
lekvények, a gerjedelmek azon ékesszólásával, mellyet az isteni 
igazság (veritas) ad annak, ki azt ismeri és szereti." N em hízelgett 
a világ nagy ainak, sem a hatalmasoknak és a tudósoknak; önmagában 
elég erös volt, nem kellett erőt mástól kölcsönöznie. Midön Richelieu 
parancsára bebörtönöztetett, egy asszonyságnak levelet irt, hogy adja 
el könyveinek egy részét s az ekkent nyert pénzen vegyen ruhát 
Beausoleil bá,·ónak s nejéne!{, kik szintén be voltak börtönözve. A 
levél a többi köziitt igy hangzik: "Kérem kcgyedct, válaszszon szép 
és jó kelmét, hozzájok illőt. Kegyed jobban tudja r.álamnál, millyen
nck kelllennie j de ha jól emlékszem, valaki azt mondta nekem, hogy 
az ö állásukbeli urak és urhölgyek nem jelenhetnek meg társaságban 
aranyos paszományok és selyem ruha nélkül. Ha e tekintetben nem 
roszul értesítettek, szivesl{edjék a legjobból venni, anélkül, hogy a 
tisztes szerénység határait tullépné. Legyen rajta, hogy minden jó 
legyen, hogy egymást látván legalább pillanatnyira feledhesstik a 
börtönt .. " Ritka gyöngédség illy szigoru lélekben! 

Port-Uoyal. 
Fülöp August király (igy beszélik} a vadászaton egyszer elté

vedt, s Páristól nyugatra mintegy hat mérföldnyire halva találták. 
Azóta ezt a helyet Port-Royalnak nevezték. Sully Odo, párisi piis
pök, 1204-ben ezen a helyen egy czisterczi rend ü apáczazárdát alapított, 
mellynek eredeti szigoru fegyelme azonban csakhamar nngyon megla
zult. Ezen apáczák résztvettek mindenféle idötöltésben, s igy történt, 
hogy Arnauld Antal (1560-1619), hires ügyvéd s a jezsuitáknak nagy 
ellensége, tízéves leány káját kineveztethette ezen szerzet fejedelem
asszonyává, valamint második még fiatalabb, alig öt és féléves le
ányát saint-cyri fejedelemnővé neveztette, eltitkolván az éveket és 
körülményeket, hogy Rómából az engedélyt megkaphassa: az egyik 
Angelika testvér, a másik Agnes testvér név alatt volt ismeretes. Az 
első akarata ellenél'e k ényszP.rittetvén az általa nem választott pá
lyára, résztvett mindaz.on mulatságokban s élvezetekben, mellycket 
a zárda megbomlott fegyelme megengedett, remélvén, hogy kiU:phet 
majdan a szerzetböl j de szigoru atyja, ki öt valamint többi nővéreit 
is mind a zárdaéletre szánta, letétette vele 1608-ban a fogadalmat. 

A szerzö azt momlja, hogy nSt.-Cyran munkái az ostobaságok halmaza •... 
magukon viselik az ostobaság és nevetségesség jellegát .• , , A nevetséges olly 
nagy mérvben található benne, hogy az mag11 elégséges ellenmérgül." 
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Végre a kegyelem győzött, s Angelika a legszigorubb Hetrendhez 
szoktatva magát, visszahozta a zárdába a szigoru szabályokat, kizár
ván onnan még magát me:glepett atyját is. ,,Mennyiszer ohajtottam 
én futni száz és száz mérföldre, távol mindenkitöl, hogy ne lássam 
többé atyámat, anyámat, rokonaimat, bármennyire is szereltem őket! 
s hogy elkülönözve éljek mindentöl ki nem lsten, ismeretlenül az 
emberek előtt, alázatban, elrejtve, egyedül a teremtő által látva, 
azon egyetlen ohajtással, hogy neki tessem!" - Meg lévén maga 
szentelve, a többi apáczáltat egyenkint mind mcgjavitotta, anélkül 
hogy sok rábeszélésre lett volna sstiksége, csupán jó példája és tü
relme által. Salesi Ferencz által lelkesítve a maubuissoni zárda fe
gyelmének helyreállításán is fámdozott 1); a könnyelmü zárdaszUzek 
kicsapongásaival szemben szigoru mag~•viseletet tanusított, türve ön
kénytes megaláztatást, anélkül hogy megfélemlítette vagy fölinge
relte volna az ellenkezést, melly fegyveres ellenszegülésben is nyilat
kozott; látván továbbá, hogy sok leánykát nem fogadtak be szegény-

•) }f:.J.ga Angelika fejedelemnő különös képét nyujtja a maubuissoni zárnaszü
zek reudetlenségcinek. A többi ltözött igy ir: ~Elles ne s:waient pas meme se 
confes,er, mnis elles se présentaient pour le faire á un religicux bernardin, qui 
!eur servait de confesseur et qui en effet n'en portait pas le nom en vain, pnis
que c'était toujours !ui qni disait seui !eur eonfession, et !eur nommait les pé
cbés qn'il vouJait qu'elles dissent, quoiqu'P.lles ne les eussent peut-ctre pas faits. 
C'ébit mcme tout ce qu'il pouvait faire que do les résoudre á prononcer un oui 
ou un non, sur leqncl i l len r donnai t l'absolutiou, sans autre cn qu e te. Ma is en
llu, ,'étant cmnuyées t1c·-; reproches que ce Paler !eur faisait de !eur ignoranco, 
elles crurent avoir trou•·6 une excellcuto méthode poor se bien confosser: c'ét.ait 
<le composer tout.es ensemble, avec beaucoup d'étude, trois sortes de confessions, 
un c pvur les grandes fetes, noe pour les dimanches, et une pour les jours ouvri . 
ers, lesquelles ayant écrites daus un livre, elles se le prétaient pour aller se con
fesser l'une aprcs !'autre : (le qu'elles auraient aisément pu faire toutes á la fois, 
puisctu'elle' ne répétaient que la méme cbose. 

"Tou t le rt, te lillait de méme ... Elles pa,;s~.ient tou t !eur temps hors de 
l'oftice á se divertir en toutes les manieres qn'elles pouvaient, ..••..• á jouer 
des coméclies pour nUonir les compagnies qui les venaient voir. Piusieurs d'entre 
elles avaient leurs janlins particuliers, oú il y avait des cabinets pour donner la 
colation. Et ce qui prouve plus que toute chose que le d6réglcment dans cette 
maioon n'était pas personnel, mais vassé cn une coutumc bien établie, c'est que 
les jours d'été qn'il faisait beau temps, apres avoir dit vcpres et eomplies tout de 
suite, Je plus a Ja h;1te qu'ellcs pouvaient, )a prieure menait tout Je COU\ <:lit bors 
de l'abbaye se promcner snr les étangs qui sont sur 1e grand chemin de Paris, oú 
souvent les moines ile Saint-Martin de Pontoise, qui en sont tout proches, vena
ient danse t· av oc ces roligieuses, et ce la ave c la me me li ber té q u' on ferait la ch o· 
~e du muude oú l'ou trouvemit moins a red1rc.'' 
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eégök miatt, visszatérve magával vitte öket Port-Royalba, a szegéay
ségbe és szigoru életbe, hol a salczi szent sugallatait követte 1). 

A port-royali zárdaszüzek száma nagyon megszaporodott s a 
szük és egészségtele.n zárdából többen egy párisi zárdába tétettek át 
(1625), melly szintén Port-Royal elnevezést nyert. A lelki igazgtttást 
ezen zárdában a st-cyrani apát vezette, ki titokban bevitte oda maxi
máit, okos szabályokkal vezetvén az intézetet. Le Maistre Antal 

(1608-58) államtllnácsos és Angeiii.a unokaöcscse1 hirneves törvény
széki szónok, elannyira, hogy a templomok üreRen állottak olly napo
kon, midön ő a törvényszék nél szónokolt 2)1 huszonhét éves korában 
lemondott fényes pályájáról s 1636·Lan a régi Port-Royal mellett egy 
kis lakásban me~vonult, mellynek ö volt első •·emctéje. A-t. ö b o
l o n ds á g a u agy feltünést okozott a társaságban s megbotránko
zást szült, ö azonban a támadá:~okat állhatatossággal s a vallás ne
mes érzelmeivel viszr.>nozta. De Sa ey Izsák ( 1612-82) Le Maistre 
öcscse, már pap volt s csatlakozott bozzá1 utóbb pedig má~ik fivére, 
De Sericourt Simon, a Itatonai szolgálatot odahagyva hozzájok tnrsult 
a port-royali remeteségben. Csakhamar ujnbbak is csatlakoztak, s 
azon vidék számos előkelő származá~u remete által lett bcnépesitve. 
A saint-Cyrani apát azon ritka adománynyal birt, hogy m áii!okban 
a hivatást, teh<ltséget, kegyelmeket, miket ö Isten ~:~zándé kainak u e
vezett, fölismerni és előkésziteni tudta, azt akarta, hogy a tanulmá
nyokon kivül mindenki m~g külön foglalkozásnak is ezentelje magát: 
ennél fogva némellyek azzal foglalkoztak, hogy a szentin\snak uagyon 
elhanyagolt ismeretét terjesztették, mások iskolai taukönyveket irtak, 
mellyek még ma is nagy becsben úllnak, a g·yi.ingéhbek és a nők azou 
munkák lemásolásával foglalkoztak, rncllyekct sajtó utján még nem 
lehetett közzétenni; azután biinbánó és örömtelt kehellel zsoltárokat 
énekeltek, mi sajátságos ellentétet képezett a külvilág fcslettségéhez. 

Ez volt a tnla.j, mellybc a jansenismu'l Il'lagva letétetett. Sőt azt 

mondják, hogy Janscn, Duvcrgier, Arnauld és még egy negyedik 
Bourgfontainebcn összejöttek s egy hadi tcrvet készitettek a keresz-

') Arrigone bibornok a pápa rcmleletéböl írt salcz. szent Jo'erencznek 8 

kérte vélPményét a janseuisticus kérdé~elt iráut. A szent, ld ezeltet irta: "Nem kép· 
zelhctíteit, milly szépck valihsnak igazságai :mnal<, ki azolmt nyngodt Jélekkel te
kinti," Ititért a theologiai dilemma elöl, uzt felelvén, hogy nehézségeket talál min· 
dcnütt, mellyek elrémítik; s jobb használni a kegyelmet, miut vitákat folytatni, 
mellyek mindig >Írtan~k a szeretetnek. 

")Le Maistre aw·ait eu la réputation d'Hol'temi!l)l, 8'il n'eut poinl jait impri
mer, Tallemant 
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ténység megrontására, a következő négy módon: ~löször azáltal, hogy 
a szentségek gyakorlását nnnyira megnehezíti~, hogy a hiveket egé
szen elidegenítik tőle; másodszor, a kegyelem hatalmát annyira fokoz
zák, hogy egyedül attól függ minden cselekvés, hogy az ellenállhat
lan, s Krisztus halálával nem szcrezte meg az embernek a kegyelem 
azon mértékét, me! ly szilltséges a vallás törvényeinek megtartására; 
harmadszor, azokat, kik nem csatlakoznak, rágalmazni fogják; végre 
negyedszer, az egyház látható fejének megtámadása által, kinek csal~ 
hatlauságát az egyetemes zsinatra szoritják, hogy ekként mindig a 
zsinatokra fölebbezhessenek, ha kiközösítéssei sujtatnának. 

Higye, ki akarja, illy megegyezés létrejöttét; az emlitett pon
ok következtetését mindazáltal a jansenisták magatartása megen
gedni látszott. Illy unio nem tetszhetett Richelieunek, ki már különben 
sem volt rokonszenvvel a st-cyrani apát iránt, kiröl József i:,;meretes 
capucin us atya igy nyilatkozott: nÁz apát rajongó, ki a gőzöket, 
mellyek fejébe szállnak, dogmákká és oraculomokká alakítja." Ri
chelieu tt-•hnt befogat ta öt ( 1638) s iratait lefoglaltatta, azonban bát·
mennyire kutattak bennök, még ellenségeinek haragja sem volt 
képes valami hUnöst fölfedezni bennök. Párizst ezen, habár megszo
kott, önkényes eljárás iogerültségbe hozta; magas állásu személyek. 
vetct.ték magultat közbe, s különösen Róbert Arnauld d' Andilly 
( 1588-1674 ), Angelika fejedelemnő fivére, kinek Richelieu ezt írta: 
"Ha Luthert és Calvint elfogják, Francziaországban és Németor
ozagban nem folyt volna félszázadon át annyi véru·; egy herczegnek 
pedig, ki az a pá tol l'ártfogásába ajánlotta, azt mondta, hogy "vesze
delmesebb miut hat hadsereg." S Richelieu öt a várfogságban hagyta; 
alig halt azonban ö meg, Anna regensnö szabadságba helyezte a 
st-cyrani apátot, ki éltének hátralevő részét a lelki igazgatásan kivül 
arra szentelte, hogy Calvin ellen irt, mignem a halál hirtelen utólérte. 
Ereklyéit nagy tiszteletben őrizték; csudákról beszéltek, mellyek sírja 
fölött történtek volna; s ez a remetéknek és a népnek kiilönös tiszte
let tárgyául szolgált, mig az ellenfélmegbotránkozott rajta . 

. Arnauld. 
A st-cyrani apát hivei közt legnevezetesebb volt Arnauld Antal 

(1612-94), Rllbert fivére, nagy hirben álló tudós, ki pappá és tudorrá 
lett. Haldokló anyja igy szólt hozzá: "Az igazságot védeni kell, ha 
száz életbe kerülne is"; mcstere pedig azt mondta, hogy "menni kell, 
hová Isten vezérli az embert és semmit sem kell félig tenni"; ezen 
tanácsok emléke és befolyása alatt nyolczvankét éves koráig olly hév
vel küzdött tanai mcllett, melly öt gyakran a határon tul ragadta, 
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~gy urhölgy, ki a st-cyrani apát lelki vezérlete alatt állott, nem akart 
bálba menni, mivel az nap áldozott, s ez alkalomból egy jézustár
sasági atya az ellenmondás viszketege által sugallt tulzással a köny
nyelmü ajtatosság elveit hirdette. Ezek ellen irta Arnauld a G y a
k o r i á l d o z ás r ó I szóló munkáját (l G 43), melly ben elöbb föÍállit
ván az incriminált tételt, azutan azt érvekkel és tekintélyekre való 
hivatkozással lerontja. Ez volt első theologiai munkája, melly ment 
volt minden erőltetett okoskodástól s erélyes és világos érthetőséggel 
czáfolta meg a szőrszálhasogatásokat. Ezen munka, gyakorlati érte
lemben, hathatós támaszul szolgált a janseniaticus elveknek ; hirdette 
a bűnbánat és a szigoru vallásosság megujított tanát, melly Port
Royalban titokban taníttatott, s a világiak is megérthették azt világos 
és magvas elöadásában. Eg.: sz iratözön keletkezett mellette és ellene, 
minek a viták szokott baja lett az eredménye, hogy tudnillik a vitat
kozó feleket az ingerültség tulságokra ragadta. 

A probabilismue. 
A jezsuiták azon hirben állottak, hogy a paradicsom utját igen 

megkö nnyitették, az emberi természet gyöngeségeinek hizelegvén, mi
dőn a probabilismust hirdették. Probabilis, valószinü, véleménynek 
mondatik az, melly a bizonyosság ereje éR jelleme nélkül, hinni készt, 
hogy valamell y cselekvény megengedett vagy tiltott; a józan ész 
azonban azt mondja, hogy a becsületes embernek jól meg kell fon
tolnia, mielött két vélemény között választ, mellyek mindegyike ér
vek által van támo~atva. Antonio di Cordova, spanyol ferencz-rendü 
szerzetes 1571-ben azt irta, hogy "theolognsok összhangzó nézete 
szerént mindig a biztosabb véleményt kell követni, valahányszor az 
ellenkezőszintén valószinü sannál inkább ha valószínűbb;" Bartolomeo 
d i Medina, domonkos, 1577 -ben legelső állitotta fel ezen tételt: "nyu
godt lelkismerettel eléje tehetni a kevésbbé valószinü véleményt a va
lószinübbnek;" ezen elvet 1584-ben Bannez, domonkosrendo szerzetes, 
szent Terézia gyóntató-atyja is vitatta, a számosan elfogadták annyira, 
hogy Salonius ágostonrendű atya 1592-ben 'kijelentette, miszerént 
"számos kitünő tlwologusnak, különösen szent Tamás iskolájából, az 
nézete, hogy két valószín ü vélemény közöl a kevésbbé valószín üt 
nyugodt lelkismerettel ellehet fogadni." Hat évvel késöbb Vasquez 
jezsuita ezen tant nyiltan vallotta, mellyet p r o b a b i J ismus-nak 
neveztek el. A jezsuitáknak tulajdonitották ezen tant, mivel közülök 
számos"n vallották, habár mint láttuk, nem tőlök eredt s nem volt 
iskaláikban általános, sőt ott a legerélyes b ellenzökre talált; 1608-ban 

u következő é\·bcn Cumitilo és Rebello jezsuilák rnt!gtámad!ák azt1 ;s 
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Tirso Gonzales a rend flínöke 1694-ben egy terjedelmes munkát irt 
ezen rendszer ellen. 

A probabilismusnak azonban csak olly véleményekre kellett 
vonatkoznia, mcllyekre nézve az egyház nem nyilatkozott, s követ
kezésképen nem vonatkozbatik arra, mi közvctlenül él'inti a morált 
vagy az isteni és egyházi parancsokat, windenesetre azonban olly 
véleményekre, mellyek tekintélyekre támaszkodnak. Azt mondták 
e tan hivei "hogy olly vélemény, melly a szentirás szavaival, az egy
ház határozataival, a szeutatyák egyező nézeteivel ellenkezik, pro
babilisnak uem tekinthető." Az emberi akarat szabad azon pontig, 
hol Isten határt vet eléje a törvény által j ott tehát, hol ez nem gá
tolja az embert, szabadon cselekedhetik. Midön törvény, midön hatá
rozott eset áll előttünk, kötelességszerüleg a sz erén t kell alkalmazkod
nunk; de a bizonytalan törvény nem foszthat meg szabadságunk tól, 
miutá.n a kétes törvény nem törvény. Ezen megszoritások mellett köny· 
nyen megfogható, hogy olly kitünő theolognsok mint Bellarmin, D• 
Aguirre, Pallavicino a probabilismussal megbarátkozhattak. De, hogy 
Bossuet szavait idézzük: "világi papok és minden rend ü és szinezetü 
szerzetesek, nem irthatván ki különben a világ növekl•dő rendeilen
ségeit é~ hibáit, azon téves lúsegitöhöz folyamodtak, hogy ügyekez
tek azokat ruentegetni vagy palástolni, azt hivén, hogy Istennek ked
ves szolgálatot tes znek, ha megnyerik neki a lelkeket hibás elnézés 
által." t) A prohabilism us tanát annyira vitték e tulságban, hogy azt 
mondták, miszerint elégséges egy iró állitása, hogy valameily véle
mény probabilissá legyen, minek az lőn eredménye, hogy a casuis
ták egész serege olly tételeket állitott fel, me :lyeket a kereszténység
gel öszhangzásba hozni nem lehetett (L. XV. könyv. 931. lap). Az 
egyház elvetette azon tant, hogy lehet valamel y véleménynek hó
dolni, ha még olly kevéssé is probabilis, mihelyt az nem szünt meg 
probabilis lenni, hamindjárt csak egyetlen egy és pedig ujabb maralista 
is tartotta volna fenn. 

Mig egyrészről az egyh:lzat türelmetlenséggel vádol ták, másrész
ről a jezsuitáknak tulságos tolerantiát vetettek szemökre j mig zsarnok
ság nak látszott volna a szinházakat és bálokat roszalni, laza erköl
csiségnek mondták, hogy azokra nézve mentséget kerestek. 

A jezsuiták ellen, kiket a laza moral vádjával illettek, fóleg Ar
nauld lépett síkra, ki azt akarta, hogy a benső megtérés előzze meg a 
külsőt, az igazi hUnbánat és vezeklés a föloldozást, csak a bünbánat 

1) Emlékil"at XIV. Lajo1 királylr.oi az 1700-ki gyülé~ szá.;ára, 
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gyakorlása utan lehessen az ur asztalátJoz járului; ebben leginkább 
borromaci szent Károlyra támaszkodott. Könyve, melly az elökelö vi
lágban s a nUk között nagy elterjedésnek örvendett, rendkivüli ha
tást idéze: t cl ö, melylyel szemben azonban élénk ellenzés is fejlődött i 
a szúszékekröl megtámadtál<, röpiratok és sértegetések napirenden 
voltak s egyes maodatokat kiragadtak belöle, hogy kárhoztassák i 
Arnauld kénytelen volt álnév alá rejtőzni s rejtekéből folytatni egé~z 
életében a harczot. Roma azonban nem kárhoztatta öt, s a gyóntutók 
akaratlanul is szigorubbak kezdtek lenni a föloldozásban, anélkül 
azonban 1 hogy Arnauld tulzásaira engedték volna magukat ragad
tatni. 1 ). 

Könyve nzt eredméuyeztc, hogy az elökelö világból számo~an, 
kik szerelmi kalandokhoz, párbajukhoz n szellemi játékukhoz és galan
teriákhoz'' voltak szukva, a port-royali remetcségbe vonultak vissz.:t 
elmélkedni, dolgozni, vezekleni, anélkül hr.1gy megtagadták vólna régi 
szakásaikat; s rniuön a Fronde zavargásai a eiztonsúgot teljesen 
megingatták, elövették ujr-a nyugalomba helyzett lovaikat és kardjai
kat s megerősítették Port-Royal vidékét Luyncs he1·czeg vezérlete 
alatt i Sacy mindazáltal azon kérdésre, szabad-e a támadókra tüzel
niök, azt felelte, hogy másképen nem mint csupán val~töltés"el 2). 

Az új hivek közöl ml)gemlí eodök Ciaud(~ L~mcclot, jeles iro-

I) Bossuet egy gyAszbeszé<llren, mellyet Cornot felett tartott, igy jellemzi 
a két pártot: .Deux maiadies d;mgereuses ont affli~é en 110s jours le corps de 

!'Église.: il a pris a qqeJques ducteurs une maiheureuse et inhurnaina compl:Lisar.ce 
une pitié mcurtricre, qui !eur a h<it postcr des ccussins sou• les condes cles pécbe

urs, ebereber des con vert nres a leurs passions .... Qnelques an tres, non moins 
extremes, ont tenn les couscir:nccs c~<ptives sons des rigncur,; trés-injustes ; ils ne 
peuvent ,upporter ancune faiblesse ..• ils détruisent par nn autre exch !'esprit 
de la piétr, trouvent partout !le~ crimes nouvenux, ct KCCKblent la faiblcsse huma

inc en Hjontant an joug quo Dieu nous impose. Qui ne voit que cette rigncur 
enfle la présornption, nourrit Ie de da in, ent1·etient un chagrin superbe et un esprit de 
jastueuse singula,.ité, fait paraitrc i:L vertu trop pesante, l'évangile excessif, le 
christianisme impassihle? 

2) Augelika ezen alkalomból igy ir : nÁldom az Istent, hogy az eröd-tor
nyok készen vannak s kérem öt, hogy a szogény ov:mgelikusok wenhelyeivé le

gyenek. Ha a berczegnelt t et~ zik, nagyon örülnék, ha az els öt az Oltáriszent
ségnek, a másodikat a BolU.ogságo~ szüznek, a harmadikat sz en t JÓzsefnek .... 
a hatodikat szent Péter és PILinal<, a nyolczadil,at szent Lajosunk ... ~zentelnék. 

Ha Isten Luynes herczegnek más sugalatot ad, én azt is épugy szeretni fogom. S 
miután készen vannak, ohajtauám, hogy Sacy ál!laná meg. Jó lenne a pavillon 

csucsára egy kerasztet nlka:mazui, hflgy r~mitse cl a láti.Jató ó~ láthat-ttlan go

J~Onokat." 
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dalmar; Antoine Singlin, ki lelkiigazgató lett; Nicoles Fontaines, ki 
a p o r t-r o y a l i me m o i r o k-at irta, olly részletességgel, hogy 
Froissart leírhatta utána a vál"belick életét. A k6zpontot az Arna· 
uld-család képezte, mclly hu~z testvérböJ állott; kik közöl hat nö 
letette a fogadalmat,_ két fivér és az unol(atestvérek a remeték kiizött 
voltak elhelyezve 1). Ezek anyja, midön értesült, hogy legifjabb fia 
V erd un ostrománál elesett, hálát adott az Istenr. ek, hogy megó\•ta 
fiát a párbaj-haláltól, miután az akkori időkben, midön a párbajok olly 
gyakoriak voltak, mindig aggódott fiáért; s midön haldokló ágyánál 
a nagynak nevezett Arnaul~ végezte az utolsó szolgálatot, s fia Sacy 
volt gyóntatúatyja, fölkiáltott: ,.Hogyan érdemeltem én meg Isten
től, hogy illy fiacskám legyen!" Robert d' Andilly, Arnauld ügyvéd 
elsö3zülött fia, az u d varnál nagy befolyással bíró férfiu s a felsöbb 
köriik disze, kiröl Balzac azt mondá, hogy ,,nem pirul a keresz
tény erényekért s nem hiuságból erkölcsös" Port-Royalba Vúnult, 
mellynek patriarchá.jaként szerepclt. Megírta saját emlékiratait, 
mellyek élénken vis;;zatükrözik az akli:ori udvarias vagy inkább 
udvari szoká8okat, mellyeknek hagyomúnyait a port-royali re
meték között is megtartotta. A macsárokat kiszáríto: ta, a ker
tet szépitettc, ritka oltványokat ültetett, mellyeknek gyönyörü gyü
möll:seit Racine költeményeiben megcnekelte. Ezen gyümölcsök 
a szegények javára eladat tak, az első terméssel azonban a na

gyoknak kedvcRkedtek, hogy enyhitsék haragjokat, vagy annak 
elejét vegyék. Ös szcköttetésci megnyerték ezen irigyelt remeteség
nek a H.am ~ouillet p al o ta irodalmi kiirét s az elöbbkclö társaság ré
szériil is látogatásokat vonzottak oda; tanácsokat kért eh: til le a nyelv
kérdésekben, miután ii fiíleg fordításokkal foglalkozot.t. Isaac Louis 
SJ.cy, öcsc3e Le Maistro A nt ainak, igazgató és gyóntató, épolly tudós 
m!nt a többi remete, de nagyobb tehetség náloknál, szilárd jellem 
hevesség nélkül, Port-Royalnak ajándékozta egész örökségét, nem 
tartván meg magának csak csekély évpénzt, mellyet a szegények kö
zött osztogatott ki; határozott nézetekkel biró férfiu volt, ki nem sze
rette a vitát s viszálkodást. A lelki vezetése alatt állólmak általános 
gyógyszerül a sz entirás olvasását ajánlotta az a feletti elmélkedéssel; 
"rninden arra szol gált neki, hof!y öt lstenhez vezes1:1e s hogy másokat 
is oda vezessen." .Mások az oktatásnak szentelték magukat; az általok 
fölállított kis iskolákban mindent el akartak lelletöleg távolítani, mi 

1) A1.on szörszálhnsogatások között, mellyek ezen kérdést képezték, nem 
érnektelen a követ11ezö genealogia: Paul?U genuit Auguatinum, Áuguatin?U Oalvinum, 
C:alt~inw Jan8enium, Janaenius &ncr·anum, BanCZfranu• Arnoldum et jrotre1 eiu1, 
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az akkori módszerekben fárasztó és száraz vo1t; nagy faradsággal 
versekbe szedték a nyelvtant, a prosodiát, a földrajzot, a görög gyök
szókat, a legnehezebb tárgyakat, hogy ekként az emlékező tehetség
nek könnyebbséget szerezzen ek; azután egy gondolkodástant készítet
tek, melly egyike a legjob baknak, s fölösleges mondani, hogy elle
neztek minden testi szigort 1). Mások ismét imakönyveket készítet
tek, elhagyva a régi formákat. 

Igy egyesítették ezen férfiak a lyceumi foglalkozást Thebais 
szigorával. Lemondván a dicsőségről, névtelenül adtak ki munkáikat, 
egyik a másikat minden írígység nélkül támogatta, Saint-Cyran ta
nitásai szerént, ki "nem akarta, hogy egyes szók lelett okoskodjanak 
s azokat latolgassák mint a fösvény aranyát, mert semmi sem alkal
masabb a Szentlélektöl nyert gerjedeimet lassítani, kit p(·dig követ
nünk kell. u S hozzátette, hogy "a szók ezen keresettsége inkább 
akademikusokhoz illö, mint az igazság védőibez, elég, ha az irály
ban nem fordul elö ollyas, mi az illemet sérti-" (Lancelot). Jansenimi is 
a btinbeesés eredményei között a többi bünök forrásának mondta a 
kívánságot, mellynek három nemét említi: az érzékek kivánságát, a 
tudás kivánságát, és a mások fölötlí kitiinés vágyát 2

). :B~s a tudás 
ezen viszketcgében, melly nem ismer magasabb czélt, sokat vétkeztek 
a tudósok s azok, kik a szépre törekedtek csupán azért, hogy abból 
élvezetet vonjanak 3). 

Ezen tanokhoz all{almazkodva, a port-royali remeték főleg az 
erkölcsi hasznosságra törekedtek; nem féltek a hosszadalmasságtól ; 
maga Arnauld, ki elmésség és buzgalom által ttint ki, az általa hátra
hagyott negyvenket kötethén nem mint iró szól hozzánk, a szigoru 
szabatasságnak feláldozza a színezést, s ezért megrendít s meggyőz, 
de nem indit meg soha. 

1) A port-royali nevelésröl és oktatásról SaiDt-Beuve hosszu értt:ke
zé:st irt. 

2) Libido sentiendi, aciendi, excellendi c. VII. l. 2. !Je stalit naturae lapsae. 
3). Ezen tárgyra. vonatkozÓlag így irt a ja.nse11ista Andilly: 

Oeux qui du seul éclal des vél·lléa chdtiennea 
Repaissent ltur esprit sans pas;e1· pl~ts avant, 
Et, q·uiUant la vertu pou•· ernln-as.,e1' d·u vent, 
Ont lea discOU1"8 eiu-étiens et les t'tmes paiennes, 
Ressemblent á celui qui, parmi les clm·tés, 

Ver1·ait distinelement les phu .-ares beaul.és, 
Et remplú·ait aea yeux d' une image brillant, e ; 
Maia qui, manquant d' un coeur qui le put anime1·1 

Berait comma un mil·oil·, dont la glace luisante 
.B~ceurait lU objet1 aanB les pouvoir aimer. 
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Illy kitünő férfiak egyesülésének feltünést kellett okoznia ; 
kezdtek zúgni a "negyven toll ellen, mellyeket ugyanazon kéz mct
szctt"; vádolták eretnek tanokkal, hogy nem akarnak sem szentcket, 
sem ereklyéket, sem madonnákat, sem szantelt vizet, hogy a rémület 
vallását hirdetik, melylyel szemben a bűnbocsánat és a föloldozás 
eretnekségek . .Még inkább ócsárolták öket, midőn nyíltan bevallották1 

hogy Jansen dogmáinak védelmezői. 

Arnauld a "G y ak o r i á l d o z á a" czímü munkájának előszavá
ban kimondá, hogy "Szent Péter és szeot Pál az egyháznak két feje, 
kik egyet képeznek." Utóbb Más o d ik l e v e l é b e n e g y h e r
czeghez és francziaországi pairhez (1655) ezt írja: "A 
szent atyák szent Péter személyében egy igazat mutatnak nekünk, 
kit a kegyelem, melly nélkül semmi sem lehetséges, egy alkalommal 
elhagyott, midön nem lehetne mondani, hogy nem vétkezett." Az 
első tételt Róma, a másodikat a Sorbonne kárhoztatta; Arnauld eret
neknek lőn nyila.tkoztatva s ezen vád vele egytltt valamennyi társát 
érte; Port-Royal ügye a jansenismus sorsára jutott. 

A jazsuiták azon diadalt, mellyet X. Incze pápa bullájával kiviv
tak, hírdetendök, egy könyvet adtak ki illy czím allatt: A j a n s e
n is t á k v e r e ség e és z a v a r a. A czimlapon egy allegoricus kép 
volt, mellyen a pápa a galamb alatt a keresztet tartó vallás és a sisa
kot viselö egyházi hatalom között ülve, kiátkozza Jansent, ki ördögi 
szárnyakkal, könyvével Calvinhoz menekül, ezáltal tárt karokkal fo
gadva. Nem volt a legválogatottabb tréfa, de alkalmas arra, hogy 
hasson az érzékekre; a jansenisták a maguk részéről kötelességöknek 
tartották a választ, és Sacy a J e z s u i t á k a lm a n a c h j á n ak m i n i
a t u r e-jaival felelt négysoros rimekben, mellyek nagyon eltértek a 
port-royali józan és szigoru szellemtől. Ezen tréfák nem tetszettek a 
higgadtabb és komoly köröknek, annál nagyobb tetszésben részesültek 
azonban a könnyelmii elökelö világnál, melly nevetni szeretett az iro
dalmi botrányok és theologiai vitatkozások felett. Egy emelkedet
tebb szellemii iró azonban csakhamar egészen más szellemi táplálé· 
kot nyujtott ezen köröknek. 

Pal-' cal. 

Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (1623-62) emelkedett szel
lemü atyja által már gyermekségétől kezdve hozzá volt szoktatva, 
hogy a dolg(Jknak okait fürkészsze, hogy ne elégedjék meg a szavak
kal hanem minden dologról világosan fogalmat szerezzen magának. Illy 
módon fejleszté tehetségeit. Atyja megigérte neki, hogy a mathesis· 
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ben is oktatni fogja őtet, ha a többi ismereteknek már birtokában 
lesz; azonban egy egyszerü utmutatás elég volt arra, hogy Pascal 
magától, tíz éves korában, Euclydes 32-ik tételeig haladt. Midön ezen 
tudós munkáját elolvasta 1 tizenhat éves korában egy értekezést .irt 
a kúpmetszésekröl; tizenkilencz éves korában egy számoló gépet ta
lált föl: vizsgálatai az ür és a légmérő fölött bámulatra gerjesztettek 
fölfogásának mélysége, éles emlékező tehetsége, ~önnyü és beha tó elő
adási képessége iránt. Azonban a megfeszített munkásság megrontotta 
egészségét s tizennyolcz éves kora óta, mint maga bevallja, mindig 
gyöngéiked ett. 

Néhány könyvet kapván Port-Royalból, azok olvasása azon is
meretre vezette, hogy az emberi kivánesiság nem egyéb hiuságnál 
s egyedül az ember és az erkölcsi világ tanulmányozása érdemes a 
fáradozásra. A küzdelem, melly kebelében keletkezett az előbbi für
készetek iránti hajlam s az új tanulmányok között, egészségót anuyira 
megrontotta, hogy alig bi1·ta magát fentartani H csak levest ehetett nagy 
kínok köz ött. Az orvosok rendeletére szórakozást keresett a felsöbb 
körökben1 mellyekhez tartozott, s kedvencz tanulmányaiban: egy na
pon &ZOilban, midön kikocsikázott, lovai elragadták s majdnem a 
Szajnába vitték. Ezen pillanattól a kegyelem megszállta öt; gyak
rabban kezdte látogatni nővérét, ki Port-Royalba vonult, lemoudva a 
tapsokról, mellyben a világ ezen ritka költészi tehetséget részesíte; 
Singlinnek egy beszéde a pazar élet ellen végleges elhatározáHra bír
ta öt, s visszavonult Port-Royalba az ö vezetése alatt. Itt önkényt 
aláveté magát a legalsóbb szolgálatoknak, elmélkedett, kitartással 
sőt örömmel türve szenvedéseit,ugy véleked vén, hogy "a bün után a be
tegség a keresztények természeti állapota, mellyben meg kell nyu
godniok, miután ezt a szlikség parancsolja." Sacy, ki windenkivel 
tudott beszélni kedvencz tanulmányáról, hogy öt Istenhe~ vezérelje, 
Pascallal a bölcsészekröl értekezett, minek eredménye lőn a B es z é l· 
getesek Epictet és Montaigne fölött, a bölcsész, ki föl
emeli az emberi te1·mészetet, sa skeptikus, ki azt leveri, föltárván gyön
geségeit, nem hogy sajnálkezzék fölöttök, hanem hogy kigunyolja: 
s ezen irásbeli beszélgetés bevezetésüt szolgált Pascal philosophiai 
nagyságához. 

Illy nagy nyereség s Pascalnak kitünő barátai, kik öt követ
ték, s kik közöl elég ernlitenünk Dornat jogtudóst, igen alkalmasak 
voltak arra, hogy Port-Royal kiemeljék azon helyzetböl, mellybe az 
üldözés és az ereinekség vádja taszitotta.Azon vitatkozási szcllem,melly 
az egyetemeken a scholasticismus, a vallásban a liga, és a politiltában a 
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Fronde korszakában nyilatkozott, most a kegyelem kérdésére szoritko
zott, a rágalom és a sérteget~sek egér.z táborával. A port-royali remeték 
épolly kevés kimélyt tanusitottak mint ellenfeleik, kik könyvekben s a 
szószékröl mennydörögtek az ö r ü l t sz ü z ek vagy az á l c z á z o t t 
kálvin is t á k ellen j collégiumaik szinpadain s az á.lczás-menetek
ben Jansenius kárhoztatását s az elégséges kegyelem diadalait ad
ták elő. 

Azonban még élesebb fegyvereket kezdtek alkalmazni. A pá· 
pai hullát a király és a parlament a szokásos fentartás nélkül elfo
gadta j a hires cananista De Marca egy rendeletet irt, mellyet a püs
pököknek ki kellett hirdetniök s melly tovább ment magánál a bul
lánál is, amennyiben azt mondta, hogy az öt tétel valósággal Janse
nius munkájáb61 vonatott ki; ezenkivlll egy formulát kellett minden pap· 
nak aláirnia, melly igy hangzott: "Lelkismeretileg kötelezettnek te
kintem magamat engedelmeskedni X. Incze pápa 1653. május 31-kén 
kelt itéletének s szívböl és szóval kárhoztatom Jansenius öt tételé
nek tanát, mellyeket Augustinusában f'olállítotts mellyeket a pápák és · 
püspöltiik kárhoztatlak, ez nem szent Ágoston tana, Jansenina azt ro
szúl magyarázta, ellenkezőleg az ö valódi értelmével. "A jansenis
táknak nem volt tehát többé sem jogilag sem tényleg wenedék ök 1); 

megparancsoltatott, hogy ezen nyilatkozatot winden pap és szerzetes 
írja alá, azok, kik vonakodtak alá.irni, egyházi javadalmaikat elvesz
tették s csak ollyanak nyerhettek javadalma t, kik a nyilatkozatot aláir· 
ták. A port-royali iskola megtagadván az aláírást, Lajos király el
rendelte annak bezáratását (1656). 

A hatalom által elitéltetvéo, Port-Royal a közönséghez fordult, 
s ekkor jelent meg a L e t t r es á u n p r o v i n c i a I" 2). Párizsban 
egy idö óta nem beszéltek másról mint az elégséges és diadalmaako
dó kegyelemről, a közel és távoli hatalomr ól, és a Sorbonne vitáiról, 
anélkül, hogy mindebböl valamit értettek volna; na nök, mondá 
7\lazarin, csak fecsegnek róla, habár é pannyit értenek az egészböJ mint 
magam. u Meg kellett tehát ezen kérdéseket magyarázni a kiváncsi 
aknaksavitát a theolognsok és a hatalom köréhöl átvinni a néphez é~ 
a közvélemény hez, annak be bizonyítására, hogy nem a vallR.s alapjai 

l) A szBrs zalhasogatáaok midön le~>jobban folytak, Sévigné asRzony igy nyi
la1kozott: Condensez.moi un peu la religion, qui a force d' élre BUbtili"ée finit pa•· s' 
évaporer. 

'l Utóbb illy ez im R!att jelentek meg : Lelires ér-rites par Louis de Monlalte d 

un provincia/e de ses amis et au:c réverendspéres jé.•uiles, sur la morale et la politique de 

ces péres. 
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forognak kérdésben, hanem csa'k kifejezések fölött foly a vita j 

theolognsok vitáznak, de nem theologia felett. Ezt tüzte feladatul 
Pascal leveleiben, mellyek időközönként (1656-7) jelentek meg, név
telenül, szembeszállva és harczolva a kormány rendeletei és a kiv:án
csiság mobó fürkészés ei ellen. Pascal ezen leveleiben a közönséges be· 
szédmodorral élt s az irálynak olly hatalmát tünteté föl, mellyet ad
dig maga sem ismert, mert nem tőn vele kisérletet j gondolatait köny
nyen érthető alakba öntötte, ugy hogy az olvasónak fáradság nélkül 
meg lehetett különböztetni a világosságot a ködös kérdések chaosa
ban. Az igazsag szcretete vonul végig munkáján i haragját nem a 
boszuallás,'mondhatni inkább az emberszeretet vezérli i a szellemet az 
itélet mérséldi; mindaz, mi a franczia ízlésének kedves, a nevetséges, 
a tiszta és élénk besztd rendkivüli finomsággal és ügyességgel kifeje
zést nyer leveleiben. A közönség nevetett s megérteni vélte, mi a kö
zeli hatalom és az elégséges de nem diadalmas kegyelem, Ez bátoritá
sui szolgált a szab ad gondolkozóknak, kik nem mondhatván magukat 
protestansoknak, legalább mulathattak a katholikusok rovására. 

Sokkal könnyebb volt leálczázni a nép előt. t a casuisták moralját, 
föltüntetve szellemteli és szigoru modorban annak nem egy botrányos 
áliítását, mintsem megértetni a kegyelem nehéz kérdéseit. A jezsuiták 
öt elfogadhatlan tételt mutattak ki Janseniusban a kegyelemről, Pa
scal kimutatja a laza moral veszélyes alkalmazásait. Ebben tullépett 
a kitűzött czélon, mert tamadóvá Jön, de Port-Royal védelmezésében 
czélt ért, amennyiben szigoru és kérlelhetlen morálját állitotta amazoké 
ellenében. Az előkelő köröket ez mulattatá, melly élvezetet talált az 
iró szellemében, mitsem törődve azzal, hogy elferdítette Escobart, 
Busembaumot és más nagy morálistákat, hogy nevetségesekké tegye 
öket. E~ határozott csapás volt a jezsuiták ellen, kiket nem aszerént 
ítéltek meg többé, hogy mik voltak, vagy mit irtak vagy tettek, ha
nem aszerént, arait Pascal mondott rólok i az ö mondatai megmarad 
tak az emlékezetekben még azután is, midön ezek a h a l h a t a t l a n 
h a z u g o k a körülményekkel elvesztették érdem ök felét s csak ke
vesek által olvastattak, habár mindenki beszélt rólok 1). 

l) Tout Ie livre des Provincialll8 portait sur un fonuement faux. On attribuait 
adroitement átoute la Société les opinions extravagantes de piusiRurs Jésoites espag
nols et flamands. Ou les aurait déterrées aussi Lieu ehez des Casuistes dominicaina 
et franciscaius: mais c' était au x seuls Jesuit<ls qu' on en vouJait; on tacbait dans 
ces lettres <le JlfOIIVer qu' il s avaiant un dessein formé de corrom!Jre les moeurs des 
hommes; dessein qu' aucuna secte, ancuoe société n' a jamais eu et ne pe11t avoir. 
Ma is il ne s' agissait pas d' avoir raison: il s' agissait de divertir le pnblic. Voltaire 
Siéele de Lou.is XIV. cap. 36. 
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A L e t t l' es i u n p r o v i n c i a l e-t Nicole de Chartres (1625-
95) latin nyelvre forditotta W endrock álnév alatt, jegyzeteket csa· 
tolván a munkához, mellyek azt még jobban megmérgezték, kimé
letlenü! és személycsen sértegetvén a jezsuitákat 1); mit nyiltan kezd
tek roszalni, s a provencei parlament megégettette a rnunkát, a király 
pedig a hóhér által széttépette. Illy könyveket sokkal könnyebb meg
égetni, mint felelni reájok; n jezsuiták ezt késlln is, roszul is tették, 
Perrot atya A c as u is t á k v é d e lm e a j a n R e n is t á k r á g a lm a i 
e ll e n czimü munk:ljában ügyekezett igazolni a legkülönczcbb vé
leményeket j ez olly tulzás volt, mi csok PaHcal támadásainak igazolá
saul szolgált 8 mit a pápa elítélt. Ez di:.dal látszott lenni a jansenis
tákra, 8 még inkább az, hogy VII. S{tndor pápa 45, XI. Incze pápa 
peuig további 65 tételt kárhoztatott azon ledér moralból, mellynek 
legtöbb tételét Pascal leveleiben összemorzsolta. Csak 1696-ban vál
lalkozott Daniel jézustl!.r8asági atya kimutatni Pascal számos táma· 
dásának tisztátlanságát, s hogy a jezsuitákat olly mestcrfogások
ról vádol ták, mellyek a jansenisták hibái, s hogy egyesek véleményeit 
az egész testtiletnek tulajdonították j s hogy a probabilismus tanait 
sem iík nem találták föl, sem rendiik azt különösen nem tanította. 

Szóval, a két párt versenyezve dicsekedett erényekkel és szigor
ral. Ugy látszott, hogy a jozsuiták azáltal, hogy a paradicsom utját 
megkönnyítették, a lelkismereteket kevésbbé szigoruakká tették, és 
hogy a jansenistál(, megnehezitvéu azt, a lelkeket bizalmatlanokká 
tették Istenhez, s bátorságuktól megfoszták az erények gyakorlásá
ban. A jezsuiták sokkal józanabb és gyakorlatibb tanokat látszottak 
vitatni, ellenfeleik inkább a tekintélyre támaszkodtak; amazok ud
variasak, hajlékonyak s a világon mindenütt elterjedve, emezek re
meték, gunyolódók, kérlelhetienek; a jezsuiták a theolagiát a kor tu
dományos szinvonalára akarták emelni, Port-Royal hitt a kinyilat
koztatásokban és a csodákban. Annyi bizonyos, hogy Pascal nem 
sejtette, miszerént ö szellemdus és sophisticus, személyes ellenszenv ál
tal sugallt és ször~zálhasogató álokokkal támogatott írdával számos 
irór.ak utmutatója lőn, kik ezentul többé nem a theologusokat, hanem 
a thcologiát, nem csak a jezsuitákat, hanem magát Jésust lámadták 
meg ~). Ezen diadallal kczdődött azonban Port-Royal hanyatlása. 

1) Nevezetes, hogy érvcit ComitiJus jézustársasági atya munk:l.jáh61 mcrit~tte, 
k; ötven évvel eliíbb a probaLilismus ellen harczolt. 

;) .Az illy l1önyvek sokszorositása !'Bak elkeseríti a lelkeket, mellyeknek 
aszerelet kapcsa llltal kellene egyesítve lenni;;);. Ezen ltöuyv~kben az egyik kigu

uyolja a mlt.sikat, s csak az eretnekelt ée féktelenek nyer11 ek Altala." Igy ir Mich, 

XVI. l4 
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Saint Cyran szigoru szelleme gunytárgyá.vá lön ; a tiszteletra méltó 
t·cmr·ték kénytelenek voltak ármányokat szöni s titkos eszközökhöz 
nyulni, hogy ezen leveleket kinyomassák és tc~jeszAzilk; a legtöbb 
prosclyta, kiket a janseni8mus szerzett, az eHlkelő világhoz tartozott, 
kikkel alkudozni !tellett a hajdani szigorra nézve; a szigoru keresz
ténység ujj ászületése csak párt-ügy lett, tm• !ly ki volt té•;e a nők és 
tár:mságok fecsegéseinek és vitáinak. 

A kiizvélemény mindig azok p:l.rtján van, kik ítéletét kikérik 
s akik az ellenfélt törvényszéke elé vonszoljált; azonban a L e t t r es 
it u n p r o v i n c i a l le~kevésbbé sem volt alkalmas a kedélyek meg
nyugtatására és az üldözés eltávolítására. Eriiszakhoz nyultak, hogy a 
port-royali remetéket magányokból kiUzzék, de a kirAlyi lelkismére
tet meginditotta az ott előforduló csodlik látványa. Pascalnak egy 
unokahuga szembajban szenvedett s bajától megszabadult a szcnt tö
vis érintése által; s ezen csodát megerösitették azon kor legnagyobb 
iigyvéde, legnagyobb tudósn, legmelyebb gondolkozbja, Arnauld, Le 
~'laistre, Pascal. Midőu azonban már azt hitték, hogy a jansenisták kény
telenek lesznek meghajolni az olly határozottform u I a r e előtt, a !Pgé
l!lsebb logikát alkalmazták, hogy kivonják magukat azon elv krivetkez
ményei al61, mellyet maguk ~>em támadtak meg; slít maga a pápai kár
hoztatás eszméket ébre5ztett a pápai hatalom határai fö)ritt. Jansenius 
már maga mondta, hogy a szentszék ollykor roszal valameily tétdt 
csupán a béke kedvéért, anélkül hogy szándéka lenne azt barnisnak 
nyilvadtani: mo"t hozzátették, hogy a pápa c;;alatkozhatlansága nem 
terjed Id tények feletti itéletrP; a jansenisták tllgadták, hogy a vádolt 
tételek Janseniusban fordulnak elő. Négy pür-pök vette pártfogá~a 

<1lá iigyöket: Arnauld Henrilt, Robert fivél"e1 anger~i, Pavillon MiJ.:lós 

Germain n 111. Valery által 184fl·hnn Párizshan kiadott OorJ'e.9pondance inédite de 

!tfabiflon et de Manifaucon czimü j!yiijteményhen. 
Saint-Benv~ Port-Royalról irt munkájáhan (III köt. 154. 1.) ellladván a tá

marlá-; és védelem m6djnit, mellyek mindhét ré,zri:l sajnálitlüsHk, a köve1kezö igaz
~:ígnak ad kifejezést: .c· e"t Vt>ltair~>, qui en rléfinitive héri te le plus cl!ürement de tou t 
eBla;" s 217. lapon: .Pascai (il n' y a pa:; ó. ~e le dissimuler) fit plus qu' il n' ~tvait 

voulu: en <léruasquant si bien le dedans, il coutril,ua á discréditer la pratiqne; en 
perc:cnt victorieu~ement le casuismP, il al.teignit, sans y so11g~r, la confession rr.eme, 
c' est-a-dire le trilmnal qui rend néeess:dre ce corle de procédure morale, ot ju:;qu' 

a un cerfain point, cet art de chi cane. • 
Gibbon Memoirjaiban mondja; h ogy a Lettres provinciales-t minden évben 

olvasta "s P.zcl<höl t:mult.am, hogyan k<'ll alk11lmazni a gnnyort komolyan é< m•~rst\· 
kel ten, all<almazni még az egyh1hi dolgok ilnnepclyesEég<-bez iH." - Hitte volna-e 
Pa .. cal, hogy illy tanit.ványa l11sz? 
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aleti, Caulet Ferencz pamiersi, Choart Istvá-n Miklós beauvaisi püs· 
pök ; néhány káptalan is csatlakozott hozzájok s védelmezték a jog
és ténykérdés közötti megkülönböztetést. 

Péréfixe párizsi érsek (1662) mindent megtön, hogy ezen sza
kadást megeziintesse j a lelkismeretek megnyugtatására kijelentette, 
miszerént a ténykérdést illetöleg a pápa csalatkozhatlansága nem az 
i st e n i h i t, hanem az e mb e r i h i t erejénél fogva fogadandó el j ez 
uj megkülönböztetés volt, melly mint a többi ujra viszályokat idézett 
elő. A szemrehányások egyszerü előadása, mellyeket az apáczálmak 
t ön, maga után vonta mindazt a gunyt, melly érni szokta egy magas 
me\tóság viselöjét, ha ez a szenvedélyek által kicsinyeskedésekre 
engedi magát ragadtatni. A port-royali apáczák redíthetlenül vona
kodtak erősíteni, hogy a tételek egy könyvben létezzenek, mellyet 
ök nem ol\'astak 1) j ha azt mondták nekik "a pápa határozta.", azt felel
ték : L i b o r i u s é R H o n o r i us p á p á k is t é v e d t ek j ha azt 
bizonyitgatták nekik, hogy ök igen kevesen vannak a hivők egyete
mes közönségével szemben, azt felelték, hogy kezdetben a tanítvá
nyok is csak egy maroknyian voltak j midön fenyegették, hogy meg
vonják tőlök a ezentségeket, azt felelték, hogy a szent remeték is nél
külözték azokat és hogy a lélek éltet nem a test; "tiszták mint az an
gyalok, kevélyek mint az ördögök" mondák rólok ellenségeik; fö
lebbezték ügyöket a parlamenthez, melly öket az egyházi hatalom el
leni lázadás bünében elmarasztalta; a pápa csalatkozhatlansagáról 
kiadott röpiratokat hóhér hze által égettették meg. 

A rendörség azzal vetett véget ezen vitának, hogy sok apaczát 
áttett más zárdák ba: Angelika anyn, magas korának és betegeskedé
sének terhe alatt, kénytelen volt 1664· ben régi menhelyét olahagyni 
s a párizsi Port-royalba vonulni, hogy ott meghaljon; de ott is ka
tonákat és tiszteket talált, kik az ujonczokat, a nö·;endékeket és azokat, 
kik a fogadalmat mé~ nem tettek le, onnan kiüzték. Fájdalmasan kel
lett látnia, hogy ragadják el töle tanítványait, egyiket a másik után, 
s hogyan viszik el ezek növendékeit: "A mi jó urunk, mond, azt 
akarta, hogy fosztassunk meg mindentöl, mink még megmaradt; atyák, 
növérek, tanítványok, fiatal leányok, mind elment: legyen áldott Is
ten szent neve?" Azonban Anna királynőnek egy levelet irt, melly ha
lála után volt a királynőnek kézbesítendő s mellyben panasz és gyön
geség nélkül nkifejtvén öszintén testvérületének alapelveit, nem 

1) A hires Malcbranchc megvallottn, ho~ry a formularet aláirta, anélkül, ho11:y 
Janseuius köny~ét olva:;t.a volua1 amiért is Iskutöl és emberektől boeR:ÍHatot kért, 

14* 
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azért hogy a királynő könyörületét fölébreszsze, hanem, hogy igazságot 
nyerjen azok számára, kiket a világon hagyott."' Midön a levelet 
bezárta, felkiáltott: "Most be van fejezve az emberi munka" s azon
tul csak a halálra gondolt; a testvérület fejei el bujkáltak, némell y ek 
közülök bebörtönöztottek, közöttök Sacy. Midi:in ezt elfogták s ira
tait átkutatták, a gondolatok felett azokott képtelenséggel okoskod
tak ')j a király átolvasván a vizsgálatot 1 azt mondta, hogy Sacy 
szellemdus és erényes férfiu, de azért két évig mégis a Bastilleben 
tartotta őt. 

De Sacy bibliája. 
De Sacy, ki már befejezte az uj szövetség fordítását, hozzáfo

gott börtönében a ó szövetség fordításához is, s megelevenítette ma
gányát az eszme és ét·zelem azon életével, mellyet a zsarnokok cl 
nem rabolhatnak. Port-Royal igénybe vette azon jogot, hogy a hivek 
olvashassák a Libliát és a szertartási könyveket a nép nyelvén, a 
régi fordítások azonban nagyon elütöttek a nyelv fejlődési fokától, 
mellyrc emelkedett. De Sacynak ezen uj fordítása nagy nehézségekbe 
ütközött, azonban szerencsére a censor kötelességévé tette, hogy ma
g-yarázatokat adjon hozzá, s ezáltal a munka nyert értelmezésében. 
Sacy nem értette a héber nyelvet, kénytelen volt ennélfogva magát 
aVulgatához tartani, mollynek nyelvezetét a kor izléséhez alkalmazta, 
anélkül, hogy azt gyöngítette volna 2). 

Az üldiizés, melly négy évig tartott, a kedélyeket haragra lob
bantá a hatalmasok ellen, kik annak eszközei voltak, s érdeklödést 
keltett az eltévedt, de tiszteletreméltó áldozatok iránt, kik még a ha
lál pillamitában is készebbek voltak nélkülözni a vallás vigaszát, mint
sem mcggyözödésökkel ellenkező esküvel megjelenni Isten előtt. nA 
király, mondák, korlátlan hatalommal bir: püspököket s biborooko
kat nevezhet j miért nem csinálhatna vértannkat is?" 

Valamiut a Frondeban, ugy ezen kérdésben is a nők nagy sze-

') Tll.rsainak egyike igen szép irll.ssu.l lemásolta. Gombervillenek bil.onyos 
vet·,e:t, mellyelt igy kezdödtelt: 

Loin de la Cour et de la guerre, 
J' apprenda a motli'Ú' en cea lieuz, etc. 

A mll.sol6 az L betüt ki hagyta, mert szinezni akarta, a biztos azon ban RZt 
1\llitotta, hogy a mllsol6 Foin-t akart irni, s kevésbe mult, hogy bünvll.di kereset 
nem indittatott ellene. 

2) Több mAs fo,·dil ás t is eszltözölt, a többi kéizött Jézua Kriaztw követéaét s 
aranysz&ju szent JAno; Homilidit; neki köszönhető töhl.J classicus kiadlisa i•, kik
nek müveit megtisztitatta az illdlen helyektől. 
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repct játszotta)<. Különösen Longueville herczegnö, a Fronde hösuöje, 
vállalkozott a béke helyreállitására a vallási pártok között s IX. Ke
lemen pápának, ki, soklcalszelidebb lelkületU lévén VII. Sándor pápá
nál, a lángot eloltani s nem szítani ügyekezett, egy méltóságteljes 
védiratot nyujtott be Port-Royal érdekében; fölhasználta régi ügyes
ségét, hogy legyőzze azon nehézségeket, mellyeket a király grjgje s ta
nácsosainak roszakaratn utba gi:irdítettek. A négy püsp1iköt tehát 
rábirták, hogy a fo r m u l n r é t aláírják (i G 71), s egy érem öl·ökí
tette meg az e g y h á z b ék é j é n ek emlék ét. 

Pascal már nem élt; Sacy, börtönéből kiszabadulva, folytatta 
munkáit; Ar nau ld és Nicole a protes tansok ellen fo1·dul tak A v a l
lá;; 1írökkévalósága és az Erkölcsiértekezésekcirnü 
bámulatos müveikkel. Le Nain de Tillernont megirta az egyház első 

hat századainak türténetét, melly munkával egéoz életén át foglalko
zott; ö visszautasította a magas állomásokat, mellyckkel tehebégeit és 
erényeit megjutalmazni akarták; "egyedül élt, mond Fontaines, s 
nem volt más tanúja mint lsten, ki őt soha sem hngyta el, s kit ő 
minden dologban látott." 

Raci11e. 
A jansenisták szemreháoyást tettek a jezsuitáknak, hogy colle

giumaikban meghonosították a szinielöadást mint a finom modor ter
jesztő eszközét; ezáltal a szinmüvészet tényleg bejutott a házakba, 
hol Moliere és Le Kain képezték magukat, és s st-cyri collegiumba, 
hol Racine (1639-1699) megszentelé a tragoediát. lVIidön Nicole az 
Á lom l á tó k-ban (Les vi~:~ionaires) a szinmüirókat "a lelkek közmé
regkeveröinek" csufolta, Racine igen élesen felelt vádjaira; azonban 
csakhamar megbánta tettét s nem csak visszatért régi mestercihez, 
de lemondván a szimmüirásról, hozzáfogott Port-Royal történetének 
Jeirásához; ö csak erényeket látott azokban, kiket nekünk mások 
mint gőgös rajongókat tüntetnek föl 1). Es t h e r és A t h a l i e mind
azáltal elnézést találtak a szivekben, miután a szellemeknek bámul
niok kellett azokat; s a remek jelenetek, mellyekben a világ rémei és 
hizelgé~ei helyet adnak az Istenbe vetett teljes bizalomnak, lefegyve
rezték a remeték szigorát. 

Racine igen érzékeny volt s mindig sirt valahányszor látta, 
hogy fiatallányok apáczákká lettek; fiához, mid8n ez már férfi volt, 

1) Amint Port-Royalban valaki meghiLlt., nev~t maga~ztalással följegyezték: 
sajátságo~ gyüjtem~nye volt ez az épliletes életi rásoknak, mellyek a jellemek finom 
ecsetelésével gyakran emlékeztetnek arra, hogy mindez St· Simon éa de La Bruyére 
id~jébeo történt, 



214 

lcvclcl~ct irt, ifjui hévvel tele i fiának szerenesés utazasát a család 
imáiuak tulajdonította; s midön egyik leánykája apáczává lön, Féne
lonnak kellett öt vigasztalni. Ezen rendkivüli érzékenység sok 
gond nak volt oka i emiatt félt családja az írói pálya dicsőségétől, .s mi
dőn Lajos fia verscini kezdett, atyja megfedte öt s Boileaut fölkérte, 
hogy beszélje rá, hogy hagyjon fel a költészettel. Ugyanezen fia 
irta meg Racine életét, tele megragadó egyszerüséggel és kellemmel; 
rendkivüli jó neje soha egy verset nem olvasott tragoediáiból, mellye
ket annyiaktól hallott magasztalni. "Emlékszem, irja Racine Lajos, 
hogy gyennekkorunkban körmeneteket rendeztünk; nővéreim voltak 
a clei·us, én a lelkész, és A t h a l i e szerzöjc énekelt velünk s a ke
resztet vitte." Ezen kedves egyszerüség mellett sajnálnunk kell, 
hogy Racine szlikségesnek hitte fényt kölcsönözni onnan, honnan 
mások is meritettelt, tudnillik az udvartól, hol a királynak felolvasója 
volt; midön azonban a szomoru napok beálltával Francziaországban 
egy emlél~iratot sze1·kesztett, mellyben előadja a módokat, hogyan 
lehetne a párizsi éhező szegényeken segíteni, boszankodva föll{iáltott 
a kiní.ly: Azt hiszi-e, hogy rnindenhez ért, azért mert szép verseket 
ir; miniHztcr akar lenni, azért mert költő?" ~ elmozdi tá öt magától. 
Mélycn leveretve a kegyvesztés folytán, Maiutenon asszonyhoz for
dult, ki mcgigéi·te neki, hogy segitni fog rajta, midön egy hiu tó köze· 
ledése hallatszott. "A király! a király! bujjék el!" s Racinenak el 
)\ellett buvni a király érkezésckor, kinek uralkodását dicsőítette. 

E feletti szivfájdalmának nem tudott sokáig ellenállani s meghalt. 
Eközben Sacy Pm·t-H.oyal des Cbampaban egyesitette azokat, 

kik az elmélkedés és biiubáunt szlikségét érczték, kiknek sziveit a 
szenvedések megtörték vagy a gőgös örömek lulterhelték. Oda vo
nult vissza Oonti herczcg, hogy jó cselekedetek által jóvá. tegye azon 
bajokat, mellyekct mint lázad{) okozott; Longueville asszony, roba
rnos a szigoru~1ágban, ruint amiilyen volt az örömek ben, btinhödésként 
fogadván fiainak szcrencsétlen Yégét, a visszavonultságban keresett 
vigaszt, mellyct a megtört sziv a magányban nem hiá.ba azokott ke
resni, s épületes akart lenni az utókornak is L e v e l c i b e n és V a l
lom ás a i-ban. A mngtérésck gyakoriak voltak olly időben, midön a 
tévedések az érzékiségből eredtek, nem pedig bölcsészi hidegség
ből vagy gUgös istentelenségből 1): ez okból tudósok, követek, mi-

1) 'föbb~k közöl csak Hancét hozzuk föl, ezen, Bzelleme és finom modora 
által kitüuö fórfiut, ki az élveknek b111'átja voltsa port-royali remetékkel összeköt
tetédJen állott. R:.ucé hirtelen vi~oza1•unul a társasá.gból, lemond még a ezellewi 
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nisztcrck Port-Royalba vonultak s azon fénynyel árasztották cl czca 
helyet, mellyet földi nagyságok kölcsönöznek a vallásnak, midön előtte 
meghajolnak j és milly szerencse lett volna az egyházra nézve, ha 
ezeket a veszélyes féltékenység helyett, nemes versengés lelkesitette 
volna! 

Azonbau Harlay, az uj párizsi érsek, ki épolly híve volt a ki
rálynak, mint a kit·ály Maintenonoak s ez a jezsuitáknak, csakhamar 
kivitte, hogy a remeték magányokból kiüzettek s tanítványaik elszé
lesztettek. Amauld l(énytelen volt a rendőrség zaklatásai eliíl mc
Hekülni, anélkül hogy a küzdelemröl lemondott volna; és miután 
Nicole, ki szelidebb és szerényebb volt, beléfáradt az örökös toll
harczba és pihenni akart, Arnauld ezt kérdé tőle: "nem lesz-c ideje pi
henni az egész örökkévalóság alatt?" V égt·e Német-Aifiildre menekült, 
lwl 1694-ben nyolczvankét éves korában meghalt. Nagy tiszteletben 
tartották még a pápák is; X. Kelemen pápa egy példányt kért tőle 
munkáiból; XI. Incze pápa nyilvánosan kijelenté iránta tiszteletét s 
biborooki méJtósággal szándékozott öt megtisztelni, mit ö azonban 
megköszönt; VIli. ~ándor pápa alkalmakat keresett, hogy vele ke
gy ét éreztesse 1), s midön halálának híre Rómába érkezett, hol a 
::iapienzában épen egy Uonepélyes beszédnek kellelt tartatoia, a szó
nok Arnauld dicséretét vette beszéde tárgyául, B azt mondta róla, hogy 
nagyobb az összes régi és uj kori írólmál. És valójaban neld soha 
eszeágában sem volt a katholikus egységtől különválni j E lm é lk e
dések az egyház ügyei felett Fraocziaot·szágban 
czímü muokáj~í.ban W1mával egyotértőleg lépett föl a ft·anczia lderus 
declaratiója ellen, Pascal is elismerte annak sziikségét, hogy az egy
ház fejével egyesül ve kell maradni, me Ily nélkül a te~t nem él 2); s 

~l vezetekről is, s Normnn<lia határszélére mcgy, hol· tr4pp;stává lesz. E~en ren<l 
zárdája akkoron lakatlan volt (1662), ö a rondet ujra életbe lúpteti, egés~ s~igo
rával: szegényes tAplitlék, szigorn biijt, semmi feho!rnemü, ágy nl szalnulzsál<, gyakori 
sauyargatások, nyokz órai kar-ima feuszóval; az id ö többi része alatt mcg·szeg
hetlen hallgatás és a testet leverő munlm. Rancé miudarucllett rokonszcuvvd 

vi:;eltetett a port-royali remet~k iráut, habár késöbb feledni látszott öltet. 
•) A bizonylatok Baylónól olvasl1atók. Azon hevességet, mellyel oll~>nfcleí 

ellenében élt, egy értekezésben ruent<>geti, mellybcn a szcntir!tsból és a szent atyid<
ból bizonyítja, hogy az szabad. !:iajuálatos, hogy ennek példája és érvei <t theolo

gusok és me.taphysicusok között mai napig uem vesztették el ereji\ket. 
2) Pascal vélem~nye a papát illeLöleg, RoanneB kisasszonyhoz intézett leve

l~ben világosan ki von fejezve: Je loue de tou t mon coeur le petii zé le, que j' Iti 

reconnu dans votre leltra pour l' union a vec le papa. Le corps n' est non plus vivant 

sau& le chef, que le chd sauB Ic corps i !J U iconque se Bépare de l' un ou de l' autre, 
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ha az elsö jansenisták a pápa határozatainak ellenszegültek, azou 
jogfentartással, hogy azokat bizonyos mP.gszoritások kal értelmezhes
sék, ezt csak azért tették, hogy annál nagyobb erély l y el harczolhassa
nak az egyház ru ellett, melly iránt nagy tiszteletet tanu~itotta k .. 

Qncsncl. 
Pascal Quesnel (l G34 -1719), hires párizsi egyházi szónok, 

ezen időtájban tette közzé "Erkölcsi elméik edések az 
Apostolok Cselekedeteiriil és Leveleiröl" czimü mű
vét s ezután Nagy-Leónak kiadás:ít, Roma ellen nyilatkozván s sür
getvén ellenállásra a tekintély ellen az engedékenység látszata alatt; 
munkájában bibliai nevek alatt czélzott az altkuri üldözésekre, a pápára 
és a királyra. Ez a titokban és közösen folyvást áplllt jansenismu~ uj 
föléledésének látszott, s ez okból az üldözések ujra megkezdődtek. 

Quesnelnek Francziaországból menekülnie kellett, s Német-Alföldön 
mint pártfőnök folytatta tanainak hirdetését; elfoglitván s börtönbe 
vettetvén, m6dot talált a mcgszökésre; Amsterdá.mban a malinesi 
érsek kiközii~itette, ö azonban folytatta tevékenységét mignem nyolcz
van éves korában mrghalt. 

Midön Noaillcs 16rl5- ben párizsi érsekké lön, ki már előbb 
melegen :1jinlotta Quesnel munk:iját, a l e l kis me r e t cs e t é n ek 
kérdése ismét szőnycgre került. Az volt a kórdés, vajjon olly egy
házi férfi utól, ki elvetette az öt tételt mindazon értel~m ben, mint 
az egyház, meg lebet-e tagadni a föloldozást, ha azt hitte, hogy a 
tiszteletteljes hallgatás elégséges a ténykérdl!s felett, 
vagy pedig vajjon köteles-e ugy vallani a tételeket amint azok az 
utolsó constitutiókban kifejezve voltak. Negyven theologus azt állí
totta, hogy elégséges a tiszteletteljes hallgatás; Rómából, tett kér
dés folytán, ezen válasz l'rkezett : "a tisztelletteljes hallg:J.tás nem 
felel meg az apol'ltoli constitutiók iránti 1 iszteletnek" (V i n e am 
D om i n i Sa b a o t h). El're azután a decretumnak határozott alá
vetést követeltek s a port-1·oyali ap:'tczák aláírták azt azon záradék
kal, hogy ezáltal nincs szándékukban a IX. Kelemen pápa által 
engedélyezett békeczikkelyek én·ényét gyöngiteni. Ezt ujabb szi
goru rendszabályok, ujabb kiközösíté.;ek követték; a tiszteletteljes 

n' appart.ient plus & Jésus-Christ. Je ne sais s' il y n des perSOliD 88 d:.ns l' Église 
plus attac·hées a cctte unité du corps, que ne le sout ceux que vous appelez notés. 
Nous s:Lvons que toutesles vertus, le martyre, les nustérités, tou te; les bonnes oe u v
res, sont inutiles boro de l' Eglise, ct do la communiCll du chef de l' Bglise qui eat 
Je papa: je ne me séparerai j11mais da sa communion; au moins je pr ie Dieu de m' 
!lD fai re Ja ir&cc, ~~n~ q·•oi je eerai perdu pour jalllais, 
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hallgatás nem elégséges ; az ügyvéd és a tudós összes tudományát 
a küzdtérre viazik ezen cselekvény ellen, s lépésről lépésre küzde
nek a vitás téré•·t, mindig az engcdelmeaség látszatával. XIV. 
Lajos királyban, ki ez időtájt buzgóbb volt mint valaha, a legna
gyobb ellenszenvet tudták fölébreszteni a jansenisták ~llen, a igy 
könnyen ki tudták tőle nyerni a zárda elnyomásá~ (1709) és a 
hosszu vitának a királyi katonaság véget vetett. Marquis d' 
A r g e n so n lovasság élén megjelent Port-Royal des Champsban 
s elömutatta az apáczáknak a kiutasi1ási rendeletet, kiket mint rosz 
nöket elhurczoltak 1). Midön egyiket a másik után kocsikra 
Ultették, a környék lakossága, mclly az apáczák oktatásának jóté
teményeiben s egyéb segélyben részesűlt, soh:1jtozott és boszan
kodott. Daczára ennek elhurczolták öket a börtöube, pedig némellyik 
közülök márnyolczvan éves volt, némellyik betegeskedő; egynémely
lyikök kiállotta a két évig tartó magánbörtönt, könyvek nélkül, 
a vallás vigasza nélkül j a legnagyobb rész meghalt föloldozás 
nélkül, s cgyikök sem temettetett el megazentelt földben. És miu
tán régi menhelyök a köztisztelet tárgya maradt s ajtatos bucsu
járás helyévé lőn, elrendeltetett a zárda lerombolása (1710); ré
szeg katonák lerombolták a czellákat, fölszakgatták a kriptákat, 
szétszórták a csontokat j csak a környék maradt egészséges és 
szép, mivé a remeték tették. 

Az ,Unigenltos' bulla. 
XIV. Lajos folytonos sürgetése folytán Roma határozott itéle

tet mondott Qucsnelre, százegy tételét kárhoztatván az U n i g e
n i t us bullában, 8 eltiltván "Erkölcsi elmélkedéseit" s minden 
könyvet, melly védelmére i1·atoék (1713). 

Ki hitte volna, hogy a janscnisrnus, illy nagy számu tétele
iben elítélve, képes leezen fejét fölemeini? Mindazáltal mégis lár
máztak az engedékenységből kibocsátott bulla ellen, me IlyböJ 
másolatot igért a pápa a királynak a hivatalos közzélétel előtt, s melly
böl kihagyalott minden furmula, melly a királyt vagy a gallikán pap
ságot sértbette volna j a párizsi érsek nem akarta azt elfogadni, 
nevetséges semlegességct ezenvelegvén a pápa és Quesnel irá
nyában j egy rész elfogadta a bull át, a másik nem j a Sorbonne 
előbb az elfogadók között volt, azután visszautasitotta; nem volt 
ház vagy társadalmi kör, mellyben nem az U n i g e n i t u 8 

bulla képezte volna a beszéd tárgyát; iskolák, családok, kápta
lanok megoszlottak felette. Lajos király megöregedett, az enge· 

') Ovmme on enléve ele• crtatu1·et publiguu d) un nu1uvai1 lieu. Salat·Simoa. 
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dclmcsKég meglazult irányában, ~:; halálo!; ágyán talán némi aggá
lyai keletkeztek, miután igy szólt gyóDtató-atyáihoz: Ila elámitot
tatok, akkor nagy bünt követtetek el, mcrt én jó hitben csele
kedtem és őszintén kct·eslem az egyház békéjét." Halála után 
az orleansi berezeg, a regens, a számüzöttcket visszahívta,· és 
püspöki székekbe ültette, kik azonban ezáltal elbizakodot.takká '> 

üldözökké lettek; fölebbezték ügyöket a jobban értesült pápához 
és a jövendő zsinathoz. XL Kelemen pápa a P as t o r a l is o ff i
c i i brevében kárhoztatta a fölebbezést (1718) s mindenkit, ki az 
U n i g e n i t us hullát elfogadni vonakodott; de a parlament el
nyomta a brevét, mint a melíy a gallikán szalmdsággal ellenke
zilt. Noailles appellált a zsinatra a Sorbonneval és a parlamentekkel, 
mellyek Róma elleni régi ellenszenvöknél fogva a janscnismusnak 
állandó védnöl,ei voltak : a regens unta a vitatlwzásokat, mellyek 
víg lakomáit zavarni kezdték s megtiltotta a vita-iratok kinyomatá
sát, azonban hallgatást lehetlen volt eszk1izölni. Negyven püspök 
egy, Nouilles által szerkesztett t a n t é t e 1-s um ma r i u m o t irt alá, 
mellyben winden pont bizonyítékokkal az U n i g e n i t us bullára volt 
alapítva. Nonilles azonban halála előtt visszavonta tételeit és a Vale
rian- hegyre vonult vissza, hogy imájával az Ég akaratát fürkészsze: 
a regens mr!gpat·ancsolta (17'20), hogy a Rohan érsek által magya
rázott bulla általánosan fogadtassék cl, megtiltotta az eltérő taní
tást, eltörölte a fölebbezést, s nem volt szabad használni az ujítók, 
eretnekek, jansenisták vagy hasonló elnevezéseket. A megkérdezett 
püspökök valamennyien elfogadták többé kevésbbé határozottan a hul
lát; dc az appellálók megkülönböztetést tettek az elszúrt és az egye
sült egyház közölt s azt mondták, hogy az első nem csalatkozhatlan. 

A harcz tehát folyt az elfogadók és az appellánsok között, a 
részleteket azonban mellözzük, miutáu minden párt ugyanazon fegy
vereket használja a küzdelembcn ellenfele ellen s az eszközökben 
nem szokott válogatni. Miután igen sok pap interdictum alatt állott, 
megkülönböztetést kellett ismét tenni a lelki igazgató és a gyóntató 
között; ez uj zavart idézett a lelkismeretek ben. Soanen János, 
( 1740) senezi püspök, tisztcletremóltó nyolczvan éves férfiu és buzgó 
jansenista, megtagadta az alávetést, andért hivatalától fölmentetett 
és számiizllfett; kilenczvenhárom évig élt s állhatatos maradt halá
láig. J é z us K ri s z t us fo g I y á n ak czimezte magát s párt
felei a cuitus egy nemével tisztelték. - Pária Ferencz (1727), szin
tén janseuista és diaconus a szent Medárdról czimzett temp
lQmban Pári31sban, ujra föl akarta éleszteni Port-Royalt a főváros 
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legszegényebb külvárosáLau és a Trappához hasonló remeteséget 
akart ott alapítani, a szentségekhez csak akkor járulni, midön azok 
iránti ajtatos kívánat szállja meg keblét, s ez okból évekig volt 
nélkülök s midön az utolsó szentséget fölvette, tiltakozott a bulla 
ellen. Testének sanyargatásai folytán;halván meg, az általa képviselt 
ügynek vértanuja lett; híre terjedt, hogy sírján csodák történtek; 
sánták járókká lettek, betegek meggyógyúltak, mindkét nemü sze
mélyek, midön sírjához közeledtek, convulsiókba estek, mellyek 
közben átkozták az U n i g e n i t us hullát s meggyógyultak. S ez 
az orleansi herezeg és Voltait·e Párizsában történt; s azok hittek 
bennök, kik a jezsuiták csodáit Indiában kicrmfolták! A kormány
nak a temetőt be kellett záratnia, s a meggyógyulások és c:>odák 
még inkább szaporadtak 1). 

A jansenismus kérdése egy ideig még tartott, de nyugodtan 
folyt és az iskolákban, ahonnan soha sem kellett volna kilépnie : 
nem is lépett volna ki, ba nem létezett volna az ellenzék, mellynek 
segedelmével a jansenismus ellenfelei hatalomra törekedtek. A jan·· 
senisták, kiknek lénye irumár a jezsuiták elleni gyülöletra szorit
kozott, az elnyomott sectáknak egy önzetlenséggel kezelt pénztárával 
rendelkeztek. Szándékuk volt egy holsteini kis szigeten letelepedni, 
utóbb mint Penn Amerikában, Holland is ajánlott föl nekik "wen
helyet az emberi szabadság tagadására", és 1761-ben magában 
Amsterdamban hat templom volt hatezer jansenistával. 

Az egész viszály, me Ily a foglalkozás nélküli tevékenység 
korszakát tünteti föl, csak azokra lehet érdekes, kik abban egyetlen 
menbelyét látják a szabad vizsgálatnak a legkorlátlanabb király 
alatt, ki semmi más forma alatt nem türt volna fejtegetéseket és 
oppositiót: a gondolkozók a jansenismust eszköznek tekintették a 
katholicismus, a protestantismus és a bölcsészet között, melly az el
lenállással a politikában, a harezezal a laza moral ellen a modern 
átalakulást elösegítette, s a gyakorlati életet megszabadította az 
idealismus vádjatóL Ezen tá1·saság, mellynek tagjait a hit és nemes 
önmegtagadás egyesítette, olly korszakban, midön csak az érdek és 
nagyravágyás világi társulata volt feltalálható, részvétet kelt, mint 
episodja a tizedik századnak XIV. Lajos szá:.~~adában • .Ma, midön a 
janseoismus gyakorlati jelentősége megszünt, jobban méltányolják 

l) Egy erre vonatkozó azon időbeli satyra igy ~zól: 
De par le roi, dé/eme a Dieu 
De faire miracle en ce lieu. 

(A király megtiltja, hogy Isten e helyen Cöodát müveljen), 
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annak tárgyát; és a történetíró egyikét látja benne azon lépteknek, 
mellyek nem hagytak maguk után nyomot, mellyek által azonban 
az embet·iség előbbre haladott; a politikusok kezdetét látják benne 
a parlamentaria ellenállásnak, melly előké~zité a forradalmat. 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

A k e r es z t é n y v a ll á s i v i t á k. 

A protestánsok örülhettek illy elkeseredett vi~z:ilynak a ka
tholikus egyházban, melly a tan egységével mint legfilbu jellegével 
dicsekedett. Mindazáltal ezen viszálkodások egyes vitás pontok 
felett egészen más természctüek voltak, roint a ucmkatholikusok 
kiizötti mély szakadások, mellyek a socinianismusban a szabad vizs
gálódással már Krisztus istenségének tagadásaig jutottak. 

Hollandiában az arminianusok nyngtalankodtalc, s midön a 
dortrecbti zsinat ( 1618 -l 9) kárhoztatta öket, tekintélye ellen ugyan
azon érveket állították föl, mellyekkel a protestan sok a tt·ienti zsi
natot visszautasíták; a válasz erre ugyanaz, a példák ugyanazok 
voltak, mellyekre a katholikus theolognsok támaszkodtak. Az armi
nianusokat a türelmetlen protestaus papság pogányoknak tekintette, 
ez azonban nem akadályozhatta irataik terjedését. Courcelles Genfböl 
utóda lett Episcopiusnak, kevesebb ~s1.beli tehetséggel, de annál 
több ismeretével az egyházi régiségeknek; Limborch Fülöp, Epis
copius unokaöcscse, 1686-ban T b e o l o g i a c h r is t i a n a cz1mu 
munkájában teljes ismertetését adta az arrninianus tannak, amennyi
ben ez lehetséges egy symboiumokhoz nem kötött egyházról. Le Cl ere 
János, Courcelles unokaöcscae, hódolt ezen nézeteknek az U j sz ö
v e ts é g r ö l i r t ma g y a r á z a t á b a n. Ezen nem annyira mély 
mint inkább széles körü tudományossággal irt munkában szenve
délye kizárólag a római katkolikusok ellen fordult; s miután az iro
dalmi kritika bataimát ismerte, Á l t a l á D O s1 V a l O g a t O t t, r é g i 
és uj könyvtárá-val (1686-1730) borzasztóterrorismust gyako
rolt a vélemények felett. Valamint tagadta, hogy Mózes a Penta
teuch szerzöje, s a csodákat természetes alapokra vezette, épugy 
megtámadta azon helyeket, mellyek Krisztus istenségét s a Szent
háromságot tanitják; Limborchval és talán a hird ed t Van Dal e or
vossal a tauszékről ós az ujságokban terjeaztette ozeo tanokat, Má· 
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aok Hollandiában és Angolországban vagy tagadták Krisztus azüle· 
tP.selötti létezését, vagy pedig azt állittották, hogy csupán kivált
ságos teremtmény volt. 

A socinianusok Lengyelországból 1660-ban történt s2AI.müze
tésök után Hollandiában találtak wenhelyet azon egyedüli fentar
tással, hogy nyomtatványaikat Eleuteropo lis, lrenopolis,. Freystadt 
vagy haRonló helynevekről keltezzék. Sikerült nekik néhány prosely· 
tát nyerniök. Nagy diadalnak tartották, hogy Courcelles és Petau a 
D o gm a t a t h e o l o g i c á-ban kimutatták, mennyire el volt terjedve 
az arianus tan a nicaeai zsiiJat előtt az egyházi atyák között; nagyon 
idején jelent meg tehát Bull Defensio fidei nicaenae ezimü 
müve ( 1685), ki az arrninianus vita elöharczosa volt Angliában. San
croft a Fur praedestinatus-ban (1651) egy párbeszédet közöl 
egy halálra ítélt tolvaj és az öt ellátó prédikátor között, mellyben az 
első állítja, hogy ö az örök életre van praedestinálva, s nagy ügyes
séggel tud hivatkozni a calvinismus legfőbb tekintélyeire, nem mel
lözve Zwingli, Beza, Zanchi, Lutber érveit 8 visszautasítva mindeo 
modern tekintélyt. A royalista anglikán papság, mint Barrow és 
South, üldöztet ve a calvinista sectariusoktól, az ellenkező vélemények 
mellett harczolt; az arminianismus mindazáltal terjedt, 8 a fiatalság a 
L a t i t u d i n a r i u sokhoz csatlakozott, kik visszautasitottak minden 
egyezkedést a pápával, a philosophiAban jál'tasabbak voltak mint a 
szent atyákban, a természeti vallásnak hódoltak, s a kereszténység 
alapelveit szélcsb értelemLen magyarázták, mint az első száza
dokban történt. 

Igy leptek Episcopius theologiai institutiói Calvinéi helyébe; 
és sokkal hevesebben vitatkoztak mint a jansenismusban szent Ágos
ton frlett, kit az egyik rész a szentirás eltérő magyarázataival, a 
másik a természeWirvény magasztalásával samoralis kötelmek bangsu 
lyozásával megtámadott Bull H a r m o n i a a p os t o l i c á-ja (1669), 
melly szent Pál és szent Jakab tanításának összhangzását volt kimu
tatandó egy pontban, mellyre nézve eltérni látszottak, azon tételt 
állítja föl, hogy az elslit a második által kell magyarázni és nem meg
fordítva, mivel az ujabb tekintélyé az elsőség, miután föl kell tenni, 
hogy fölvilágosította azt, mi még homályos volt. Megczáfolták őt 
nem csak a presbyterianusok, hanem azok is, kik Lutherrel a hit 
általi megigazulást hirdették. Hammond az Uj-szövetség paraphra
sisában szent Pál leveleit Bezától s a XVI. század többi theologusaitól 
eltérő módon magyarázta s ezáltal nagy tekintélyt vivott ki magának. 
Pearson az Apostoli hitvallás magyarázatábao (1659) a 
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természetes értelmen kivül, az igaz hit legnagyobb részét az érvek és 
tekintélyek ismétlésével tárgyalja. Taylor elvetett mindent, mi a szent
irásban nem volt található, s kétségbevont mindent, mi az egyház 
eredeti"tanában nem fordult elő. Dodwell szent Cyprian feletti érteke
zéseiben a vértanuk számát a legcsekélyebbre szállította, a szent
atyákat könnyenbivöséggel vádolta s azt állította, hogy az evange
Homok Traján idejében compiláltattak. 

Burnet Gilbert salisburyi pllspök, szenvedélyes politikai pártem
ber s XIV. Lajos ellensége, megírta a R ef o r ma t i o t ö r t é n e t é t, 
mellyet Bossuet megczáfolt. Burnet Tamás, III. Vilmos titkára, irt egy 
Szent elméletet a földröl, melly tele volt rajongással; a 
B ö l cs és z e t i r é gis é g t a n b a n a genesis betűszerinti értelme
zését támadta meg, a Holtak és föltámadottak állapota 
czimü munk:íjában pedig a kárhozat örökkévalóságát, azt állitván, 
hogy az egész emberi-nemnek végre üdvözülnie kell. Leslie Károly 
püspök egy rövid s igen nagyrabecsült rendszert adott ki a deisták 
megczáfolására. 

· Megemlíthetnők még Stilingfleet, "r acke, Clareke predica tort, 
metaphisicust és controversistát, s több más hires irót az egyházi tu
dományok terén. Azonban a szabad gondolkozás jogánál fogva a 
socinianusok, arianusok, latitudinariusok, deisták nyiltan felemelték 
fejöket; s az anglicanismus kénytelen volt megengedni mindenkinek, 
hogy higye azt, amit akar, nem lévén képes többP-t tenni ::.. külsö 
cultusformák fentartásánál az érzékek kielégítésére. Wilkins illy 
engedményekkel kezdte s Tillotson érsek befejezte a T e r m és z e t
vallás elveit és kötelmeit (1691), Ugyekezvén a maralis kö· 
telezettséget a vallástól elkülöniteni; Chillingworth Vilmos (-1644) 
ezt rendszerbe öntötte, mellynek Locke phiiosophiai formakat köl
esönzött j végre elvetették a kereszténységet. is, mint Hobbes és 
Spi no sa. 

A németek sem maradtak tétlenek a küzdtéren, s védelmére 
keltek a katholicismusnak, vagy ellene síkra szállottak. Fabricius 
János Albert Lipcsében mély tanulmányokat tett közzé a szentírás 
és az e~yházi irók fölött lutheranus szellemben; hasonlóképen Mayer 
János Frigyes, Meelfuhrcr, Olearius Jimos és fia Gottfried, ki meg
támadta a socinianusokat, Frank Hermann Ágost Lübeckben, ki Lip
esében értekezéseket tartott a szentirásról, s Haliéilan egy árvaházat 
alapított. Götze pásztor Lübeckben mintegy százötven vitairatot hagyott 
hátra j Jiiger Stuttgarthan egy egyházi történetet és Spinosa, Grotius 
és Puffepdorf véleményei feletti vizsgalatokat tett közzé. 
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Simon Rikárd oratorianus, kitünll hebraista, egyike a legna· 
gyobb ft·anczia tudósoknak (1638-1712), az Ó-testamentom 
kritikai történelmében (1678) eltagadja Mózestől az öt köny
vet s azt állitja, hogy Esdras korabeli irástudók állították azt össze. 
Megtámadták öt Bossuet és Le Cl ere; a protestaosok vádolták, hogy 
a szentirást lealacsoni~ja, hogy a hagyományoknak annál nagyobb tekin
télyt kölcsönözbessen; a katholikusoknak ugy látszott, hogy ö csak azért 
ismeri el annyira a hagyományokat, hogy a destruetiv i tészet szemre· 
hányásától megóvja magát. Az iratokegész záporával szállt szembe jól 
felfegyverkezve; az Uj testamentom fömagyarázóinak 
kritikai történelme (1689)czimümunkájában nagyon könnyen 
bánik el a zsinatokkal és a sze nt atyákkal, k ülönösen pedig szent Ágos· 
tonnal, az unitáriusok felé hajolván. Csak a mindennapi szellemekre 
gyakorolhatott benyomást paradoxonjainak merészségével s azon 
maximájával, hogy a vitákban mindig f'öl kell ismerni az előnyt az 
ellenfél felett s ezt defensiv állásba kell szorítani. 

Jnril'u. 
A XIV. Lajns király üldözései folytán Francziaországból szám

üzött protestan~>ok sokkal merészebbek és hevesebbek voltak ira· 
taikban. Jurieu Péter (1G3H-17l3) Orleansból, A franczia ele
r us p o l i t ik á j a czimü munkájaért Francziaországból számüzetvén 
s rotterdami pastor rá lévén, szám os munkát irt hitfelekezetbeli
einek érdekéhen és hngy kiveszekedje magát katholikusokkal és 
protestan sokkal: haragos, engesztel he tlen, gyakran rajongó volt, 
azt állította, hogy a pápa igazi anticbrist us. jósolgatott s szitotta 
Francziaországban a szakadásokat. Látván, miszerint a protestan
tismns szükségképen a rationalismusra vezet, kétségbeesett kisér
letet tett a fő dogmák megmentésére, azáltal, hogy azokat az emberi 
öntudatból vezette le. Az ember önmagában találja az eredeti bün 
érzetét; következésHpen hten annak kárhozatát követeli; és miután 
Istent csak vrghetetlen érdemek eléf:dthetik ki, szükséges egy is 
teni személynek föláldozása; ebböl következik miod a személyek 
többsége az egy Istenben, mind ezen személyek egyikének megteste· 
sülése. V alóban gyönge csoportositása a lehozásoknak, mellyeknek 
alapjára akarja állítani a világot és a hitet! Bossuet fölkiált: "Annyit 
tesz mint gunyt iizni az emberiséggel, elhitetni akarni vele, hogy igy 
értendő a Szentháromság és a megtestesülés." 

Vitába kaveredett Jaquelot Izsákkal ( -1708), ki A z 6 és a z uj 
t e s t am e n t o m i g a z s á g á r ó l é s i n s p i r a t i ó j á r ó l egy ér
tekezü;t adott ki. Beausobre Izsák ( ~ 1738), Niortból, ki Hollandiába, 
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és Németországba menekült s utóbb mint a franczia congregati6k 
felügyelője Berlinben lakott, A ma n i c h e i Bm u B k r i t ik a i t.ö r· 
t é n e lm é ben nagy jártasságat tanusított az egyházi régiségek te
rén s nyolczvan éves koráig szerepelt mint polemicus író és szónok. 
1'agja volt a kivándorolt tudósok társulatának, kik n é v t e I e n ek-nek 
hivták magukat s a N é me t_ b i b l i o t h e c á t adták ki. Tagjai vol
tak e társulatnak: Formey, Lacroze, Mauclerc és Lenfan t, a H us
Biták és a konstánczi zsinat történelmé-nek szerzöje. 

Roueni Basnage Jakab ( -1725), kinek atyja sok jegyzetet irt 
Baronius A n n a l es-eihez, Hollandiában élt mint menekült a nagy
pensionariusnak, Heinsiusnak védszárnyai alatt; tanítványa utóbb 
rllensége volt J uri ennek, kit becsületességben és loyalitásban jóval 
fdülrnult. Több munkát hagyott hátra, mellyek között kiemelendők : 
A z e g y h á z t ö r t é n e l m e és A r ef o r m á l t eg y h á z ak t ö r
t é n e t e. Bearni Abbadie Jakab ( -1727), a berlini reformá.tu~ 

egyház lelkésze, utúbb APgliában, különösen ismeretessé lett É r
t e k e z é s a k e r e s z t é n y v a ll á s r ó l és J é z us K r i s z t u s i s
t c n ség é r ő l czimü müve által, mellyben megtámadja az atheusokat, 
dcistákat és socinianusokat olly érveléssel, melly a katholikusok 
tapsaival is találkozott. Ezek ellen adta ki aztán A r ef o r mált 
k e r e s z t é n y v a ll á s i g a. z s á g a és E l ID é l k e d é s e k a r e a l i s 
j e l o n l é t fe l e t t czimü 8 ezen kivül több vitairatot 

Bay le. 
Fölemlíthetök lennének még a mistikus Poiret, La Placette, 

Martin, Naudé, Saurin, az Angliába menekült Alix, valamint Dubo
urdieu, Grostete, Le Duchat és mások; azonban csak Bay le Péterről 
(t647 --1706) akarok szólani, kiben kitünöen egyesült a bölcselem a 
tudománynyal. Hugenotta szülöktöl származott; született Carlatban 
Foix grófságban. Annyit olvasott, hogy megbetegedett Kedvencz irói 
Plutarcb és Montaigne voltak. Toulouseban tanult a jezsuitáknál, 
katholikussá lett s a nyilvános vitatkozásnál, mellyet nagy fénynyel 
tartott, a tételeket a Boldogságos szüznek ajánlotta fel; ezen b á J
v á n y o z á 8 HZ atyának megkeresíté fia diadala feletti örömeit. 
Szülői nem sokára ellenvetéseket tettek neki a katholikus vallás 
ellen, minek folytán azt ujra odahagyta; ismerni tar1ulván mindkét 
vallást, egyik mellett sem lelkesedett s a megvetéssei határos közö
nyösségben maradt, ami egyébaránt megóvta öt attól, hogy nem lett 
belőle üldözö, mint százada. Genfben nagy hírre s tekintélyre ver
gődött; Basnage, Pictet, Leger megbarátkoznak vele, tanán·á lesz 
s engedélyt kap, hogy ezen minőségben Párizsba menjen. Basnage1 
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ki Bedanba ment az egyetemre, hogy ott a reformatus theologiát 
hallgassa, ajánlotta öt Jurieunek, s ez kieszközölte, hogy Bayle-t 
meghivták a sedani egyetemre bölcsészettanárnak. Itt külö~bözU 
iratokban, mellyeket majd saját neve alatt, majd névtelenül adott 
ki, rendkivüli tudományosságot tanusított, melly az ö bölcsészi éles
látásának legkevésbbé sem ártott. Az 1680. évi üstököst nem csak 
a köznép tartott~~o ezerencsétlenségek s csapások elöjelének, dc sok 
tudós is állította, hogy lsten már többször használt illy eszközöket 
a vallás megváltoztatására. Bay le ennélfogva azon kérdést tette ér
tekezése tárgyává: n vajjon az a theism us roszabb-e a bálványimá
tlásnál ~s szükséges oka-e a bűnöknek" és: "vajjon akarhatja-e ls
ten, hogy a világ az ö ismerete nélkül maradjon iukább, vagy bal
váoyimádásba merüljön, mi megtörténnék azon esetre, ha az üstö
kösök jövendő sze1·encsétlenségeket jeleznének." Illy értekezések 
:i.ltal megszokta merészen átengedni magát dialecticája fonalának1 

s hidegen fölvenni a kérdéseket vagy a következtetéseket. Illyne
mü iratokat csak azután közölhetett, midön a nantesi edictum vissza
vétele folytán a sedani egyetem eltöröltetvén, Rotterdamban nyert 
tanári széket, hol hirben növekedett, annyira hogy Juricu ellensége 
lett, ki mindenkitöl irigyelte a dicsőséget, ha öt fényben felülruulta. 

Még nagyobb föltűnést sz ült ,Á l t a l a n o a k r i t ik a Maim
bourgnakAkalvinismus történelme czimü munkája fe
l e t t' czíru alatt megjelent s két hét alatt készült ira ta, me Ilyben a 
jezsuita atyát nem nyomról nyomra, de általános elmélkedeseh:ben 
czáfolja. Miután ezen munka Francziaországban erősen elterjedt, 
Maimbourg kieszközölte megégcttetését, Bayle barátai pedig az ité
letet háromszáz példányhem utánnyomatták s a falakra kiragasz
tatták, minek eredménye lőn, hogy a munkát még jobban kezdték ke
resni,. melly uj bővített kiadásban megjelent, szerzöje hosszu ideig 
ismeretlen maradván. Bayle csodálkozott, hogy Hollandiában anuyí 
tudós férfiu és teljes sajtószabadság mellett senkinek sem jutott 
eszébe lapot kiadni, minek fontosságát ö annyira érezte, hogy el
határozta magát lapot alapítani, mire egy párizsi journalista clleni 
hRragja is birta, ki a legérdemesb fórfiakat megtámadta. 168± ben 
megindította tehát a N o u v e ll e s d e l a r é p u b l i q u e d e s l e t t
r es czímü folyóiratot, mellyben az uj müvek feletti bírálatok, s 
rövid tudó~itások jelentek meg mérsékelt kritikai jegyzetekkel és 
tulságos magasztalásokkat Látván azonban, hogy a közönség job
ban szereti. az ócsárlásokat, elkezdett satyrákat írni; ezáltal nagy 

tekintélyt szerzett magának, annyival is inkább, minthogy lapja 
XVI. ló 
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li'rancziaországból kitihatott 1). Boszuhól Louvois üldözni kezdte 
fivérét s egy iszonyú börtöube záratta öt, hol meghalt j Bay le annál 
erélyesebben megtámadta a vallási tüt·elmctlenséget s a magasztalá
sokat, mellyekkel a franczia szolgalelküség a nagy Lajost elhal
mozta. ,,Mivé lett az egész katholikuR Francziaország Nagy-Lajos 
uralkodása alatt" czimmel egy röpiratot irt, mellyben igen komor 
képét rajzolja az egyháznak és clerusnak, melly szerinte utálat tár
gyáva tette a keresztény nevet. 

Ezen időben tényleg csak két út állott nyitva, vagy erősen 
hinni az egymással harczoló vallások egyikében 1:1 ekként a másik
nak üldözöjévé lenni; vagy pedig mindkettöben egyaránt keveset 
hinni s proclamálni a türelmességet. Sokan, és nem csak katho· 
likusok, azt állították, hogy a f·~jedelemnek joga van az alattva
lókat a vallás egységére kényszeríteni. Jurieu azt hitte, hogy a pro
testantismus diadal~t rövid időn bekövetkezik, s gyülölte XIV. Lajos 
királyt mint az igazi vallás és egé:1z Európa ellenségét j hitéböJ a 
nép-som·eraínitás eszméjét vonta le, mint ezt Beza, Milton, Bucha
nan, Duplessi8·Mornay és annyi más hit·es protestans tette; vala
mint az angolok, kik annak nevében halálra ítélték királyukat. Illy 
fanatikus szemében a mérsékelt türelmességet hirdető nyugodt 
Bay le, ki a reformutio u· án általánossá lett rendetlenséget megszün
tetni törekedett, természetesen veszélyes egyénként tünt föl; Bayle 
a gondolat szabadságát köve:olte s azt a calvinismus által békókba 
verve találta épugy mint az inquisitio által j a 11 C o g e e os i n
trare11 evangeliami szavakhoz irt magyarázatában 
tagadta, hogy szabad lenne vallási okokból az üldözP.s, mert min
denkinek szabad8ágában áll a szcntirá,;t saját belátása szerint ma
gyarázni. 

Juricu, kinek jóslatait R:tylc kigunyolta, törvényszéki kere
setet inditott ellene, s Baylera nézve, ki mindkét párttól elpártolt, 
kit a kathali l{ u sok megP.gctt..I{, a protestans11k megtárnadtak, nem 
maradt egyéb hátra mint a philosophíai tiirelmességet hirdetni. Nem 
az a türelmesség volt ez mindazáltal, mellyet egy század óta a 
socinianusok és a1·mini:mu"ok hirdettek, kik az övéket vallási esz
mékre s az fLltaláoos keresztény mf'gtérés hitére alapítottak, mig 
Bay!~ a magáét azon sccpticus érvre fektette, hogy senki sem bir 
saját hitének azon bizonyosságával, hogy az ellcnkezöét·t mást ül-

1) Basnng" H, nrik, .Tukahoal< fi 1ére ut6L!J folytatt ll. RU!toú·e des o1wrar;et do 
allan/a rzim alatt. 
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dözhessen. Ez látszik alapeszméje lenni az ö 'l' ö r t é n e lm i k r i
tikai szótárának (Dictionnaire bistorique etcritique 
(1697) is. Azon látszatot adja. magának, mintba Moreri szótár:inak 
hiányait akarná pótolni; minek azután az lett az eredméuye, hogy 
saját munkája a folytono:> polemia miatt hiányos és unalmas lett; 
néhány sornyi szövegbez hosszu fejtegetéseket s jegyzeteket tesz 
s azokban a legváratlanabb kérdéseket tárgyalja. Gazdag adomák
ban, kedvét találja kétértelmüségekben, de senki sem tagadhatja meg 
tö!e roppant tudományát, szellemgazdagságát s értelmes megjegy
zéseit. Folytonos enyelgéssel, azon szabad és világol'! eszmékkel, 
mellyekkc) kérlelbetlenül ostromolja az elöitéletet, élvezhetövé tudta 
tenni a mult század tudományosságának összegét; hízelgett a fel
söbb körökben még lappangó léhaságnak azáltal, hogy olvashatóvá 
tette magát daczára tudományosságának j csiklandozta az önzést 
azáltal, hogy a tények bizonytalamágát, a vélcraények uöreségét, 
a nagyok csekélységét kellő világításba helyezte, minden bizonyos
ságot megrendített, minden dicsőséget elhalványított Fmom diale
cticus volt, fáradbatlan gytijtö, mindazáltal igen jól ismerte az em
beri szivet j a politikai szabadsággal nem sokat törődött, annál 
többre becsülte a bölcselmi szabadságot. A támadásnak ezen uj 
modoránál1 melly olvasottakat elbeszélő alakba öltözött, látszólag 
arra szorítkozván 1 bogy elöadja, mit mások mondottak, a kételyt 
nem eszközül, hanem czélul használta; mindent mérlegelt; ha egy 
roszul támogatott véleményt talált, azt részéről m('gerösitette, hogy 
megmutassa, misze1i~:l a legképtelenebb tévelyeket és eretneksé
geket is olly érvekkel lcl1et támogatui, mellyek a legügyesebb dia
lecticusokat elhallgattathatják. Kimutatta továbbá, miszerént az 
emberi ész épolly erős a czáfuláshan, mint a milly gyönge akár az 
erkölcsi akár a történelmi igazságuk bizonyitá~ában. Ezen szo
moru törekvés sebzi az ember szivet, kinek hitrú és szerctetre van 
szüksége j a józan ész elfordul ezen, ~;oha zavarba nem jövö gunyoló
dástó11 midön látja, hogy az igazság szeretcte, valamint a becsti
letes törekvés annak keresésében teljesen hiányzik j maga sem tit
kolja különbcn a manicheusok iránti hajlamát, s dogmatiku~sá lesz, 
midön gunyolja a dogmatikusokat és azokat, kik mások vélemé
nyét kinevetik. 

Az 1702-iki uj kiadásban figyelembe vette az ellene emelt 
szá.mos ellenvetést s végül bevallotta, hogy a vallás ellen lehet ér
veket fölhozni, mellyeket az emberi ész nem képes ruegczáfolni, 
de a jó keresztény 1 ki a hi: re tama8zkodik, eze ket nem veheti 

15* 



tekintetbe. S ekként csak a kételyt engedte me g 1 mellyet föl eg a 
gonosz eredetére és a büntetések örökkévalóságára a lkalrnaz i !föl
hozza ugyan az ellene és mcllette szóló érveket, de ezt nem rész· 
rehajlatlanságból teszi, mint inkább azért, mert tetszését talitita 
abban, hogy megrendítse a thcologusok, bölcsészek, természettudó
sok, történészek állítólagos biztonságát. Poiignac bíbornok azon 
kérdésére, hogy milly vélemény- vagy felekezethez ragaszkodik, 
Lueretiusnak egy mondatával felelt; s midön a bibornok öt tovább fag
gatta, csak azon kijelentésre szorítkozott, hogy ö protestans, amivel 
szintén mitsem mondott i még határozottabb válaszadásra sürget
tetve, türelmetlenül felelé: "Igen, uram, én jó protestana vagyok 
a szó teljes jértelmében, mert lelkem mélyéböl tiltakozam minden 
ellen, amit mondanak vagy tesznek 1)." Más alkalommal mondá: 
"Nekem hajlamom kételyeket támasztani, dc ezek nem egyebek 
kételyeknél 2);" s végre ezen scepticismussal halt is meg. 

Mint a hitetlenek elöharczosának, még azon országokban is, 
hol szabad vallásgyakorlat uralkodott, álczázottan kellett föllépnie; 
saját neve alatt csak Sz ó t á r á t adta ki: me! ly telve uj és meresz 
eszmékkel, csillogó paradoxonokkal, csábító külsüvel, utódainak 
fegyvertárává lett, kik távolról sem Lír·dn annyi tudománynyal 
mint ö, következtetéseket vontak le az ö összefüggetlen állítása
iból, mellyek gyöngesége azonnal szembeöliövé lesz, mihclyt az 
eredetivel öszehasonlíttatnak. Bayle ekként azon lánczszemel ké
pezé, melly a XVI. század protestansait s a XVIII. század bölc8é
szeit egybefiizé. 

Az ismét fölmerülő ujitások által megrémített iskola vissza
utabította ollykor magát a valódi tudományt, s a régi veszekedő 
seholastica védfalai mögé vonult, melly részben tagadó, részben kép
telen volt az Igazan kerc:;zt0ny tudományra. Maguk a legjobb 

1) Foucher, Hisloire du comte de l'ulignac, l. 410. 

"J Az ö vallási kétolyoi, mondluttui, eg·yut>f"glalvák a Répanae aux que.tion> 
d' un fll'OVÍn!'ial, 129 feje~ctéuuk kövctlwzö tiZavaibau: l'artout je tne ~uia réduit á 

mont•·er, que les objcctiona pkilu>ophiqtoea conire ce qne la théologie nous emeigne aw· 
l' origine et lea S'loitea d" péché, aont si (O!'/ es, qne !Wl!'e miaon est t••op faib/e pow·les ré
•oud,.e, et qu' ainai nous ,zc~una co!I•]Jurla, quant au mystére de la P1·édestination, 
tout comme quant aux autres mysté1·es ; les croil·e sur l' au/O>·ité de Dieu, 'JUOique nuus 
ne puissi0'118 ni les compt·end•·e, ni les fatre cudrer aux nwximes des philosopltes. Si 
r ai t•épandtt dana mon DictioUJJIIire quelquea au(!·ea di.fficul!és, elles ~ont toutes !l/,a!'

quérb· au mtme coin. S tényh-g u föltétlen praedestinatio protestaus dogmája volt 
tá1Ila~1111 11 kf\lvinisták t.ürelmetlen~égének. 
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hirü iskolák is vagy az elavult rendszerekhez, vagy Cartesius uj 
tanához ragaszkodtak 1:1 nem látták be, hogy nem minden uj tévely 

egyszersmind uj tan is. Azonban mióta a kétely, mellyet a bölcsé· 
szek a többi tudományokba bevezettek, a theologi:it·a is alkalmaz· 
tatott, s az uj nemzedék, anelkül hogy sokat tanulmányozott volna, 
mindenrÖl ítélni akart, B rnindenre alkalmazta meresz kritikáját1 

a vitatkozásJJak eddig szokatlan, egészen uj módját követelte, ke
vesebb idézet, tényleges bizonyíték és fölvilágosító je~yzetekkel 
s a népnyelv alkalmazásával. Ezt tilzték maguknak feladatul a lca
tholicismus elöharczosai, kik között a legjelesebbek eagy része Fran· 

eziaország szülötte volt. 

Pa!öt:al. 

Pascal (205 lap.), Port-Royalnak legnagyobb dísze, ki hajt
hatlan szigor által tünt ki, mindenben a legszélsőbb határozottságot 
;; kimerítő világosságot követelte, s ugyanezt akarta a vallási kér
dések ben is; de a bit szükségesBége s a bizonyitás szüksége közé 
helyezve fölemészté magát B ábrándokba esett. Azonban a vallás 
nem lehet csupán az ész dolga. vagy a tudományos vitatkozás tár
gya; benső érzelern és élénk hit föltételezik azt; s amiily téves volt 
Urotiw~ törekvése, ki azt jogtudományi themaként tárgyalta, epoily 
hibás volt Pascalé, ki abból rnért:mi tant'.Jtelt csinált, B hamindjárt 

ez utóbbi nem hagyta figyelmen kivül az erkölcsi érzelmet, ügye
kezett bizonyítani, mis zerént a keret>zténység dogmái nem kevésbbé 
világosak az axiornáknál. Egymaga s az öt környczö dolgok iránt 
közömLös ember észlelni kezdi saját val6di terrnészetét, szükségeit, 

hajlamait, viszonyait, elmélkedni kezd természete és rendeltetése 
t'öhtt, Ö5zintéu ohajtva a szükséges fi>lvilágosítást. A bölcsészekhez 
t'ordul, de nem talál nálok egy ebet mint ellenmondást és határozatlan
~ágot; végig tekint a régi és az uj valláso l( on, ele nem lát mást mint 
tJalga;ágokat s rajongásokat: egyedül a zsidók vallása ad neki 
(ölvilágosítú~t az emberi természet fölött, ennek tökriJetlensége, a 
.-<J::;zra való hajlama fölött, s a jó.ilatokkal előkészíti öt a keresz
, éuy ségre. 

Ez látszik eszmemenetc lenni azon munkáDak, mellyet Pa

:; cal a vallásról irt; de nem maradtak belöle csak összefüggés 
nélkiili töredékek, mellyeket barátai önkényült::g rendeztek, söt még 
módosítani is merészeltek. E töreelekekben a szellern sokkal fen· 
5öbb mint. a Lettres pro vinciales-ban; a kifejezés tömör 

' rJrélye~, fiin kelt; egyes vonások kitörülhetlenül nyomódnak a lé-

lckb,1; a.z irály t dc n<tgysággal tulz:isok nélkiil, szenvedélyes és 
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mérsékelt egyaránt, személyes önzés nélkül, egyszeri\ és mégis me
rész kifejezéseiben, kerülve minden oda nem tartozó czifraságot 
8 csupán a maga tiszta egyszerüségére 8zorítkozva, azonosítja ma
gát a s:r.erzö lelkével. Mint Montaigne, ki mindig kezeinél . van, 
épugy isme'ri ö is az emberi nyomoruságokat, sőt szereti azokat 
sötétebb szinekben ecseteloi; Je mfg emez mindig önmagáról be
szél, Pascal ugy vélekedik, hogy a társadalmi müvelt8ég 8 a ke
resztény ajtatosság nem engedik meg, hogy a becsületes ember ma
gát megnevezzp,; mig lVIontaigne a tréfás sceptici~musnál marad, 
Pascal, nem bízva az észben ·azon l{étségbeeséssel kapaszkodik a 
kinyilatkoztatott igazságokba, melylyel a hajótörést szenvedő meg
ragadja az utolsó deszkaszálat, s ezekkel ügyekezik lelkismereté
nek szük~égeit megmagyarázni s kielégit~ni: az eredendő biin dog
mája neki elkerülhetlen követelmény a világ talányának megfejté
sérc, valamint föltárni ellítte az ember nagyságát, ki képes érezni 
saját bukását. Érzi, hogy a természettől nem helyeselt kétely s az 
ész által nem helyeselt vak állítás között az emberben tehetlenség 
van a bizonyításra, mit semmi dogmatismus nem képes legyőzni, 

és az igazság eszméje, me Ilyet semmi scepticismus nem tud kioltani; 
s a romok legnagyobbszerüje fölötti mélabus elmélkedéssel a hit 
szükségességéhez jut. 

Ismervén tehát Cartesius rendszerének hiányait, melly két· 
ségbe vonja a hit eredeti igazságait, megtámadja az észt, melly 
j o go t tul:1jdonít magának az e l v t ii ll á l í t ás á r a s erőt az eredeti 
igazságok b e b i z o n y ft ás á r a; belátta ro indjárt a rationalismus 
születé~énél, mennyire föl fogná fZ forgatni az igazi viszonyokat 
az ész és a vallás között. Cartesiustól eltérőleg Pascal számot vet 
saját hitével, midőn magát a tények közé helyezi, eléje tévén a ra
tionalis bizonyítékoknak a történelmieket valamint az erkölcsi nagy 
megfontolásokat, s a vallást nem valameily mctaphysicai rendszerre, 
hanem a józan ész és az egyetemes tapasztalat széles alapjára 
fektetvén. 

Ő kitünő logikai tan2.c:;okat is ad, s a helyes gondolkodás pél
dájaul a geometriát veszi, melly mindig hü a gondolat valódi oeco
nomiájához; olly dolgokat, mellyek már magukban annyira érthe
tők, hogy semmiféle kifejezés jobban meg nem vilagíthatja, nem 
kell meghatározni; egyetlen nem világos kifejezést sem szabad meg
határozás nélkül hagyni; a meghatározásnál ismert és elfogadott 
szókat kell használni ; r>gyetlen szükséges elvet sr-ro sza bad mellözni 
e kérdés nélkül, hogy el van-e fogadva; axiomául csak ollyasmit fölál-
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lítani, ami magában világos; be kell bizonyítani mindazon tételeket, 
mellyek csak legitevésbbé is bomályosak, s e czélra csak kétségbe
vonhatlan igazságokat vagy elfogadott tételeket használni. 

A katholikus hit-vita tehát szélesebb kiit·•·e terj t·d~~t, azon fel
tevésböJ indnlvá.n ki, hogy az ész magára van hagyatva, de kép
telen a kétely és az ellenmondások tömkelPgéböl kibontakozni át
menet nélkül a. termé~zetfölótti állapo. ba; valamint az ak am t ha
tálytalan a kegyelern nélkül. Pascal hitte, hogy csupán a zsidók 
részesültek a kinyilatl{oztatásban, s következésképen a többi népek 
az értelem bizonytalanságában s az akarat tehetetlenségében ma
radtak. 

Ilu t> t. 

A jansenisticus elveket, mellyekre ezen uogmák vonatkoztak, a 
caeni Huet Daniel (1630-1721) avranchei püspök nem osztotta, ki 
Demonstratio evangelica (167!:1) czimü nmnkájában nagy 
tudományosságot fejt ki, s annyi axiomát, meghatározást és tételt 
állít föl, hogy ollykor szem elöl téveszti magát a kitözött czélt is. 
Az em b e r i sz e ll em g y ü n g es é g é r (i l irt míivében, bizonyít
ván, mennyire képtelen ez hit nélkül az igazság fölismerésére, tá
vol attól hogy a pogányokat kivétel nélkül vakoknak tártaná, ügyek
szik keresni hagyományaikLan az eredeti kinyilatkoztatás nyomait; 
de öt is tévutra vezeti a cartcsiusi b1ilcselem, melly az egyéni észt 
az igazság fonásaul állítja föl, azt mondván, hogy ennek képesnek 
kell lenni a kinyilatkoztatást megismm·ui; s nem veszi (·szre, hogy 
az emberben két elem létr·zik, saját gqndtllatainak s az emberi gon
dolato Ir nak ismerete. 

A problema mPg•lldásához üj segédfonások járultak. A kö
zépkorban nem voltak elégségesek az anyagok a történelern meg
értésére; a tudományok u,ijászületésének kor~zakában az irókban 
inkább az alakot keresték mint az igazságot. A protestaosok és 
katkolikusok közötti harcz azonban fölveté azon kérdé~t, vajjon a 
bálványimádás az eredeti kinyilatkoztatás ösvényéröl való félreté
veclés vagy pedig fokozatos baladás volt-e az eredeti vadságbóL A 
protestaosok s kiilönösen Beansobre, azt állították, hogy a régi po
gányok megtarták az egy Isten eszmf.jét, és a sok i'ten tisztelete 
valami viszonylagos volt ahhoz, mi a keresztényr•k korszakában a 
szentek tisztelete; sok katholikus ellenb•'n azt állítá, hogy az Isten 
valódi fogalma már megszünt, midön Kri:>ztus mr,gjelent e földön. 
MásréRzről a mindinkább szélesebb köne terjedő viszgálódások ki
fejték, hogy az igazság iís elve a változékony formák között állandll 
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és egyetemcs maradt; a jézustársasági atyák Chinitban ö:~ valhist 
találtak, megtisztult erkölcstant, minden bálványozástól ment szer
tartásokat j söt többen közölök azt állították, hogy ott az igaz lston 
fogalma több mint két ezer év óta fentartotta magát, hogy ennek ál
doztak a legrégibb templomban, 8 a legjobb moralist, a szeretetet 
ápolták. A Sorbonne elvetette ezen állitásokat; de tudorainak 
egyike (Coulau) nem csak nyilvánosan ellenmondott társainak, dc 
még azt is állította, hogy a régi perzsák i~ az igaz Istent imádták. 
Bossuet ezen állításokat veszedelmeseknek tartotta, miután nézetc 
szeréut azok a vallások közönyösségére s a régiek iránti hawis kö
nyörUletre vezetnek, K:ik néhány hivő kivételével valamennyien sötét· 
ségben voltak. Mindamellett a perzsák törvénykönyvében ott :ill: 
Ak i a z t m o n d j a h o g y e g y Is t e n n é l t ö b b v a n, a z h a
l á ll a l l ak o l j o n l). 

Bossuet. 
Bossuet (155. lap.) mint controversista legkitünöb bek köz6 tar

tozik; sophiamák s fogások nélkül mindig csak egyeztetni s meg
győ wi akar; őszintén keresi s kifejti az igazat j tételei egyszerliek, 
a tárgyat kimeritök minden csalészlet nélkül j szigoru az elvek ben, 
do szaretetteljes minden keserűség nélkül s a hírgy szárazságának 
ékesszólása kellemet kölcsönöz. 

A keresztény polemia azonban nem tudott eredményre jutni 
mindaddig, mig az egyes pontok megvitab1sára szorítkozott, mely
lyekben a reformátusok tőlünk eltérnek. Mihelyt azonban az egyház 
tekintélye megállapittatik, a k ülö n és vitás vélemények önkényü
sége azonnal elenyészik. Némellyek már aliást foglaltak is ezen kor
látok mögött, mint például Ni col e, ld J o g o s nl t e l ö i t é l e t e i-ben 
igy szólt a protes tansokhoz: "Mindenekelött egyezzetek meg egy
más között j fejtsétek ki nekünk, miben áll a ti közös hitetek, s akko1· 
majd vitatkozandunk felette j mindaddig azonban, mig minclen fej 

') Ezen kérdés a bölcsész;,k korában ujra fólmerült, midl:!•1 az ntheislák azt 
állították, hogy az ember l<ezdett<ll fogva nem birt a. va.llás nlapismereteivel, a •le

ist;ík pedig magasztalták a régiek vallási elveit, ebb<ll azt alotrván bebizonyítani, 
hogy a lduyilatlwztlltás ucm volt szükséges. Dergier azt állította, hogy az emberek
nek kellett az igaz vall á.~ t bmerniök teldntély és hagyomány által; de a helyett, 
hogy ebböl azon l<övetke~tetést vonta volna, mi"zeránt a hagyomány folyvást élet
ben volt, megengedte, hogy az századokon át félbe volt szakítva; mi ellenmondást. 
szült a bizonyítás és történelem között. A tudós és szerény Bullet az atheismussal, 
a fatalismussal, a materialisn1Ussal az emberek állandó megegyezését ( consensus 
pcrpetuns) állította szembe; e tant La Mennais ujra fölvette s épolly erÖvfll mint 
ékesszólással védte, mi számos hatalmas gondolkod6t elcsábított. 
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saját véleménynyol bh·hat, az egyház nem kiiteles minden egyessel 
vitába bocsátkozni. u Ezen cgyetrJCmértés azoigál t neki hatalmas 

fegyvertil "A ka t h o l ik us v a ll ás á ll a n d óság a a z E u c h a
r is t i á t i ll c t ö l e g" és "A z e g y h á z e g y ség e" czimü mun
kájában Jurieu megczáfolására. 

Ezen határok között maradt Bossuet. A rcformatu~okkal és a 
neophytákkal való gyakori érintkezéséből azon meggyőződést merí
tette, miszerént tévelyeik főleg onnan erednek, hogy nem birnak 
tiszta fogalommal a katholikus tanróL Elhatárzá tehát arról határzott 
J<~ r t ek -e z és t (E x p os i t i o n) készíteni, me ll y magában foglalja az 
egyháznak világos és határozott ítéletét az akkori hitviták felett, mel
lőzve a theologusok magán s külön véleményeit, a könnyenhivőség 
vagy ajtatosság minde"R járulél~át, söt a ezertartásokat és szokásokat, 
habár általánosak s az egyház törvényei által szentesítvék is ; nem 
használ semmi kétes kifejP-zést, azon szabatossággal szól, mellyet az 
egyház szokott használni zsinati. hatltrzatainak kimondásánál, azon
ban azon követelő hang nélkUI, mellyet az ellenmondás idéz elő a 
meggyőzés mellőzésével. E könyv igen nagy hatást idézett elő, és a 
protestaosok azt állitották, hogy ö eltért a római tanoktól, elannyira, 
hogy alig különbözik tőlök i annál nagyobb volt azonban boszanko
dásuk, midön az egész egyház helyeselte az egyetemes tan egyszerU és 
világos kifejtését. Annyi igaz, hogy ö különválasztotta a positív 
hitet azon élö hittől, melly a nép mindennapi cultusában van meg
testesülve. 

Ezen munkájában tehát csupán a trienti zsinat apologiájára szo
rítkozott, miután elégségesnek tartotta a katholikusokra, hogy bebi
zonyitsa, miszerént dogmáik évszázadokon át mindig ugyanazok ma
t•adtak. Igaz, hogy ellenvetések és kételyek támasztattak ellene 
egyes pontokban i de lehetett-e komolyan vitatkozni olly embe· 
rekkel, kik tiltakoztak minden tekintély ellen? V álla.lkozott tehát 
ellenök általánosságban harczolni "A protestáns egyházak 
v á l t o z ék o n y s á g á n ak t ö r t é n e t e" ( 1688) czimü munkájában 1) 

melly tárgy az ö hevéuek és kérlelhetlen sat·casmusának legjobban 
megfelelt. "Ti hitri)J, ti tanról beszéltek! mondá nekik. "Van ta
notok, van hitetek? Az olly hit, melly változik, nem hit; nem a~ 
Isten szava, miután ez változhatlan !" Föltárta az ellenmondást sym
boiumaik 'és hitvallásaik között, az örökös vá.ltozékonyságot, nem 

1) Ezen munk!jában kiilönösen az épen akkor Genfben megjelent "Sgntogma 
t:onfessionum"-ot használta alapul. 
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csak egyháztól egyházra, de időről időre ugyanazon egyházban, ho
lott mégi., mindegyik hitvallás magáról azt állította, hogy a ezenti
rásban letett isteni szónak tiszta és változhatlan kifejezése. A hosz
szas és bonyolodott pernek ezen összefoglalásában a tényeket épolly 
ismerettel , mint világossággal és bec11ületességgel adja elő., a 
tárgy unalmasliágának élénkséget kölcsönözve ékesszólása s a re
formatusok mesteri jellemzi-se által; nem kicsinyli öket, de kiforgat
ja állásaikból ellenmondásaik fültárásával, mik az ih~et (inspiratio) 
eszméiével meg nem egyeztethetők. 

Maguk a reformátusok nem értették meg teljesen feladatukat; 
emellett megrémültek, midön látták, hogy mennyi felekezet kelet
kezik hitvallásukból, s kárhoztatták azokat. Nekik pedig, saját 
lényegökhöz képest, nem lehetett igényt tartaniok a csalhatlanságra, 
s elfogadhatták vol~a Bossuet szemrehányásait mint a mindenkinek 
megengedett szabad értelmezés bizonyítékát, miáltal kényszeritették 
volna őtet, hogy taktikáját megváltoztassa s magasabb elv terére 
álljon. Azonban Bossuetnek modora csak annak föltüntetését czé
lozta, hogy bizonyitsa be, miszerint. az ö fölkelésök nem volt egyéb 
zavaros rohanmál, mellyben mindenki l<ülönbözö fegyverrel harczolt, 
anélkül, hogy a czélra vagy eszközökre nézve megegyezés létezett 
volna; hogy az ágostai hitvallástúl a dordrechti zsinatig folytonos 
ingadozás uralkodott, még a fő hitczikkel1 re nézve is. Igen kezeü~;yé
re szolgált Bossuetnek a "T a n ács a me n ek ü l t ek n ek" czímü 
mü, mellyben Bayle vagy másvalaki a reformainsok tanainak állha
tatlans:igát bizonyítja. Ügyesen felhasználta Luther, Melanchton 
és Bucer a hesseni határgróf kétnéjűségének érdekében ho
zott hires ítéletét is, minek hire már átszivárgott volt a közönség 
közé, de hitelesen csak akkor létetett közzé 1). Illyképen bemutat
hatta az ujitók tanainak erkölcstelen következményeit; megjóso Ita, 
hogy mindezek végre a socinianismul3sal azaz Krisztus tagadásával 
fognak végzödni; s azt állította, hogy teljes csalódás azt hinni, hogy 
a reformatusok fejei nem tettek egyebet, mint hogy vissza akarták 
idézni a keresztényst\g tisztaságát. 

Azok közöl, kik öt megczáfolni ügyekeztek, c~ak a tudós Bas
nage érdemel megemlítést, kinek azonban szintén harag és gyalázás 
voltak ezen vit.ában fegyverei, A fanaticus Jurieu gyakori heves 
pásztori leveleiben nem törekedett Bossuet czáfolására, de gyengí-

1) Károly Lajos rajnai választó·f~j.,ildero t.ettt• kö·t.zé, hogy igazolja mP.g-át 
amiatt hogy ueki iR D!'je tls ágy<IRa is volt. 
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teni ügyekezett az ö ékesszólásának hatását. Azt ál\itotta, hogy 
"az isteni igazságokat az ember csak darabonkint ismerte meg. u 

Bo3suet erre a "T a n ácsok a p r o t e st a n s ok n ak u czímü mun
kájával felelt, mellyben bebizonyítja, hogy az egyház mindig azt 
tanította, miszerént a kinyilatkoztatás kezdettől fogva teljes volt, s 
az egyház minden nttbbi határzstainál azt használta kiindulási pon
tul. És miután Jurieu a socinianusok ellen kikelt, megmutatta Bos
suet neki, hogy ezek ellene fordítha~ják mindazon érveket, mellyeket 
ö a katholikusok ellen használt. 

Egyébiránt nem hiányoztak a protestaosok között sem the
ologusok, kik őszinte becsületességgel törekedtek az igazság után, 
illyen volt Claude János, felekezetének oraculuma, a charantoni consis
torium elnöke, szellemben és erények ben gazdag férfiu. Duras kisasz
szony Turenne unokahuga, kinek valamint nagybátyjának s töb
belmek 1) megtérésére a "H i s t o i r e d es v a r í a t i o n s d es 
é g l is es p r o t e st a n t es" adott alkalmat, kivánta öt hallani 
Boasuet-vel vitatkozni, s ezen vitatkozása!( ból keletkeztek a ké
sőbb kiadott C o n fe r e n t i á k (1670), mellyck ellen azonban 
mindkét fél azon kifogást tette, hogy nem v o l tak h i v e n 
v i s a z a a d v a. 

Különösnek tetszhetik, hogy mig a katholilms egyház kebe
lében a kegyelemről, a tiszta szeretetröl, a pápai primatusról vitat· 
koztak, anélkül hogy megegyezésre juthattak volna, mégis azon re 
ményt táplálhatták, hogy a dissidenseket visszatérítsék az egyház 
kebelébe. S ezen remény mégis élénk volt a jók keblében s sokkal 
könnyebben valósulhatónak látszott, midlin a kölcsönös gyülölség 
keserUsége lecsendesült, s az emberi érdekek nem képeztek többé 
akadályt, s tiszta jellemü és kitünő férfiak, kik egymást kölcsönösen 
tisztelték, e feladat megoldásán fáradoztal(. A genuai Spinola Kristóf 
mustadti püspök tárgyalásokba bocsátkozott Molanus (Walther Van 

1) A Bossuet által megtédtdtck között, kiknek n~v~ora Töt·ténelme II. köteté
nek végén olvasható, a hlolsi PapinIzsákot (1667 -1709) említjük, ki előbb számos 
iratb;m védelmezte a protestantiftmUs ügyét s megtérésa után Juricn ált.1l üldözte
tett. !690-ben, több conferentia után Bossuet kezeibe letette hitvaliAsft.t s .tzután 
számos iratot t.ett közzé a kath ol. egyház védelmére, a tilubi között: nA két ellentétea 
ut a vallás dolgában." .A t·éazletes vizsgálat és tekintély" .Az eretnekek ügye a jog 
szempontjdból tekintve és megvildg1tva." - "A tudományok hiusága" cziu.ü müvéhen 
Pascallal egyetértlll<'g állítja az emberi ész tehetlenség(•t. - A l<'énélon á!t&l meg
terítettek között a IPgkitiinöbb Ramsay MiMiy (!686 !743), ldres sk6t tudós, ki 
megírta Fénélon ?letrajzát, (}y1-us utazáadt a Telemaque nointájára sa sznbadkömi,·e
eek meghonoAításán fá.rudozott Fr:mc?.iaors?.ághan, kiknek ll ua~·ykanerllárjok volt, 
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der Muelen) tudorral, lockumi apáttal, a lutberanusok legjelet~ebb és 
legmérsékeltcbb férfiával, s kölc,;önös engedményekben állapodtak 
meg, mellyeket utóbb Bossuet, és Németország legnagyobb bölcsésze 
Leibnitz Gottfried elfogadtak. Mig a kehelyröl, a papok házasságáról, 
és má~ illyes engedmények1·öl volt szó, könnyü volt a közeledés ; 
de szükséges volt, miszerént a lutherannsok elismerjék, hogy az egy
ház nem tévedhet, s hogy fogadják el teljesen a trienti zsiuat hatá
rozatait; ebben Bossuet sem engedhetett nekik egy hajszálnyit sem. 

Habár Leibnitz a legtürelmesebb volt a lutheranusok között, a 
Malanus tudor által jól meginditott kérdésben nehézségeket és ször
szálhasogatásokat használt, s meglehet, hogy a hannoverai egy ház 
íráuti tekintetböl, melly engedékenyHégével eljátszotta volna az an
golok barátságát, nem folytatta loyalisan a megkezdett vállalatot s 
miután nagy ügyességet és jártasságat tanusított saját ügyének vé
delmében, kicsinyeskedő és boszantó nehézségekkel állt elő. A szász
gothai hereze g is megitjította ezen szándékot, s XI. Kelemen pápa 
megbízta Bossuet-t, hogy előte1jesztést tegyen az unió1·a vonatkozó
lag, mi azonban a bekövetkezett háboru folytán eredmény nélkül 
maradt. 

Az bizonyos, hogy Lcibnitz sok pontra nézve katholikus ér
zclmü voit, s iratai között találtatott egy "Sy s te ro a t h e o l o
gicum", mellyben nyíltan védelmezi a Transsubstantiatiot 

és a pápák Su p r em a t i á j á t. Hogy milly közel állottak a luthe
ranusok az unióhoz, kitünt, midiín a helmstadti egyetemen azon kér

déstétetett föl: "hogy egy protcstansherczegnö, ha ka
t h o l ik u s h o z ke ll fér j h e z me n n i e, ka t h o l ik us s á l e h e t-e 
l e lk ism e r e t i a g g á l y n é lk ü J." Brunswick-W ol fen büttel E1·zsé
het Krisztináról volt szó, ki VI. Károlynak volt cljt>gye;:ve. 1707. 
apr il 28-ikán lutheranus tudor ok a következő határ u~atot hozták: 

71 Mi meg vagyunk győződve, hogy a katholikusok 
cgyctértenekaprotestansokkal~:~ ha uémivitamégis 
v a n köz ö t t ö k, a z n e ru e g y é b p us z t a sz a v ak n ál. A v a ll ás 

alapja a római kath. egyházban megvan, ugy hogy 
a b b a n m i n t i g a z h i v ő , m i n t I s t c n n e k t e t s z li é l h e t, 
m o g h a l h a t és ü d v ö z ü l h e t a z em L e r. A w o l fe n b ü t t c l i 
fe n s é g P- s h e r c z c g n ö t e h {t t, f é l' j h e z m e n e t e l e é r d e k é
ben felveheti a kntholikns vallást." Nal!y megbotránko
zást iJézett elő ezen határozat Hollandiában és Ango!országban. 

Azonb!!n habá1· nem olly l:irmás, dc annál nag-yobh következ
ményii erPtnP-kségd{ lteletknztek, s Bossuet eliire látta azokat, midön 



Fréjus püspöknek írá: "A hitetlenség szelleme windennap növekszik 
a világon ; " s másutt : "A vallási közönyösség a mi századunk mani
á ja; észlevehetiileg Augliaban és Hollandiában uralkodik, sőt a ka
tholikusok )djzé is nagyon kezd becsuszni ;" s tovább ujra: "Előre lá
tom, hogy az erős lelkek elveszthetik befolyásukat, nem a vélemé
nyük iránti utalat miatt, hanem mivel az emberek, az élvezet és üzlet 
kivétclt;vel, minden iránt közönyösek lesznek 1)." Midön a keleti uta
zásokb ól sz en t könyveket hoztak be, mcllyek széttörék azon kört, 
mellyben a mi szentirásunk védői megerősítették magukat; midön a 
jezsuiták Chinában igen régi történelmet, bölcs maralist és ritusokat 
találtak, mellyeklwz a micinkct alkalmazandóknak hitték; midön 
ugyanazon püspök panasza szerint "a hamis bölcseség bizonyos tudós 
szellemekben azon hajlamot éhreszté fól, hogy az igazi vallást nem 
csak az Isten választott népére szo1·itsák, s azt képzelték , hogy 
ezáltal az Istenséget kisebbítik; mert nem tudták lsten titkos és 
kifürkészhetlen akaratát reszketve imádni; u midön a Itereszténység 
ahelyett, hogy önmagában Itereste volna saját alapját, a cartesianus 
rendszerekhez fordult; midön az egyházi szentbeszédekre még a leg
jobbak is azon érzelmekkel mentek, mint a szinházba vagy bálba 
szokás járni, s Bourdaloue megragadta öket egyaránt mint Corneille: 
akkor a jansenisták szigora, a molinisták Janyhasága, a quietismus 
csalódásai egészen m&.s jelentőséget nyertek; és Jurieu megett már 
Voltaire és Dupuis gunymosolya volt látható. 

TIZENHARMADIK FEJEZET. 

A franczia nyelv és irodalom. 

Immár szólanunk kell a franczia irodalomról, mellynek csillaga
iról már megemlékeztünk. Ama visszatérés a pogánysághoz, mellyet az 
eszmékre nézve nem kevésbbé mint a formákra a mult században 
észleltünk, visszaidezte Francziaországban a mythologiát s az ókort, 
melly a nyelven i:; észrevehető volt, miután Ronsard iskolája a gö
rög és római formálihoz ragas:t.kodott. Malherbe kezdte a reactiót 
a. költész-etben,, vi~;szaadváu annak nemzeti jelleget, s megtisztit
ván azt az idegen czifraságoktól: ugyanezen teendő maradt még 

l) 2-ik Szentbesr;éd advent U. vasé.snapjál'a. 
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fón a pr6zára nézve, hogy megszabadíttassék egyrészt·öl az arcais
must61 másrészről a déli népek irodalmához való szolgai viszonytól. 
Különösen az olasz irodalom nagy elterjedést nyert volt Francziaor
szágban az olasz classicusok tanulmányozása, a gyakori politikai érint
k ezések által s azon körülmény folytán, hogy a Medici-házból szár
mazó királynők az udvart elolaszosították, elannyira, hogy az elő

kelő világ franczia formákba öntött olasz és spanyol szólamok ve
gytllékét beszélte. Duvair ügyekezett a fensöhb dolgokban nemesebb 
és hibátlanabb irályt hozni be, s e ezéiból egy értekezést irt. a fr a r..
c z i a ékess z 61 ás r ól (1607), ról eg a törvényszéki szónoklatot tUz
vén e munkájában feladatul. 

Balzac. 
Balzac (Jean Louis Guez), angouléme-i származásu ll 594 --165:>), 

ki két évi Rómában való tartózkodása alatt irt leveleivel hírre tett 
szert, a levél-irály nemesitését tüzé ki magának feladatul, melylycl 
a prózának megadá azon f~jlettséget és nemességet, mellyet Montaig
nenél még basztalan keresünk. A provincialismust, az olasz szólás
formákat, a spanyol dagályosságot kerüli ö is mint Malherbe, s udva
roncz lévén mint ez, az irodalmi nyelvet az udvariho~ alkalmazza j 
a szókat müvészileg rendezi, gondot fordít a gördülékenységre, a 
körmondatok tömörségére, a beszédben bölcs oeconomiát követ; tisz
teli a régiek rhetoricáját, azonban nem tartja azt alkalmazhatónak az 
egészen franczia nyelvre, melly képes a classicusokéval vetekedő 
nagy munkak alkotására. Egyébaránt a mondottak csak a külsö 
formákra vonatkoznak, mert Balzacnál csak közönséges gondolatokat, 
fél-igazságokat találunk, mélység nála nem keresendő, nagyszabásu 
tárgyak feldolgozására képtelen j véleményeiben ingadozik, mint 
ollyanokkal történni szokott, kiknek hirét nem vitatják el; merész 
mondatokban szól, az értelemmel nem törődik annyit mint azok jó 
·hangzásával, s nem fogja föl, hogy az irálynak ezen neme kevésbbé 
türi a mesterkéltségct, mint bármellyik. Azon levelekkel szemlJen, 
mellyeket nöi kezek a következő században olly utánozhatlan kel
lemmel ir: ak, az ö hypcrbolicus levelei, rnellyek ru indegyikén hónapo
kon át cziszolt és fat·agott, önmagával foglalkozva, egészen élvezhet
lenekké lesznek. Midőn azonban levelei megjelentek, mindenki sictett 
azokat mcgszerezni, s mindcnfclé olvasták: "Ez a lárma, ez a hir, 
(mond az Ö szerénységében) milly alkalmatlan lesz azon férfiura néz
ve, ki csöndet és nyugalmat keres! Ő czéltáblája a kereszténység 
összes rosz bókjainak, nem is említve a jókat, mellyck még több al
kalmatlanságot szereznek neki. Üldöztetik, megrohantatik az ud· 
variasság által, melly a világ nrgy részéből öziinlik feléje. Tegnap 
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este íróasztalán öl vennegy levél feküdt, mellyek valameunyienJválaszt 
sürgetnek, de ékesszóló választ, olly választ, mellyet mutogatni, le
másolni, kinyomatni lehessen 1)." Minden nagy magasztalásnak ellen
téteül nem hiányzanak a gyalúzások is, s Balzacnak is kijutott ezek
ből; de nem azon hibákél't támadták meg öt, mellyeket az utókor 
szemére vetett. Midiin az ellene támadt vihar hullámai magasra csap
Lik s ö nem tartá tanácsosnak hallatni magát, birt elég bátorsággal, 
hogy a világ elöl elvonuljon, s az ajtatosság és könyörület gyakorlá
sának szentette magát; amint azonban hire ismét emelkedni kezdett, 
gondoskodott róla, hogy azt ujabb levelek és erkölcsi iratok által 

ápolja. 
VoUure. 

Vincent Voiture amiens-i származásu (1598-1648) az ö vetély
társa volt, ki meaterileg értett hozzá leveleiben kecses al~kban s az 
ujság ingerevel semmiségekről elfecsegni, az odaadás vagy fájdalom 
üzelmeit tu]ozni, s szellemdus bókokkal végezni. Azon képzelődés· 
ben, hogy a társaságban mindig szellemdusnak kell lenni, new volt 
képes komoly dolgokat komolyan tárgyalni. 

Mindkettö csillaga volt a Rambouillet-palotának, honnan vala
meily mü vagy szcrző hire kiindult; ez volt az ízlés birója s a láng
ész zsarnoka, mert senki sem fogott valameily munkához, mielött 
számot nem vetett voiM magával arra nézve, milly hatást fog müve 
ezen körre eliiidézni. Mint rendesen történni szokott, valahányszor 
a szellemdu~ság eleng<'dhetlen követelmény, s a kiváltság az irodalmi 
babér osztogatásában egy körre izorit kozik, itt is a való helyét a 
conventionalis foglalta el, a tulr.ás finomságnak tartatott, a szellem a 
legfőbb érdemnek tekintetett. 

Barlas. 
Ezen hiba nem volt azonban uj Francziaországban, s mái' a 

rnult századhan a legjelesebb költök közé sorozták a monforti Guil
laume du Bartas-t (1541-911), s munkáit latinras tiibb nyelvre le
fordították. S még Göthe is panaszkodott, hogy Francziaország nem 

l) R;,can (-1670) igy imeklt meg BaJ,acot: 
Divi n Ba lzae, qui par tes veilles 
Acqniers tou t l' honneur dc no~ jours; 
Grand démon, de qui le3 discours 
Ont moins de mot• que de mervdlles ..•• 
Quoi•tu' espére la vauité, 
ll u' e,:t point d' autre et.eruite, 
Que de vivre dans tes ouvrages. 
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méltányolta ét·dem szerént ezen költ.öjét, holott Németország nagyra 
becslilte költeményeit s kHiönösen L a Sem a i n e czimü munkáját, 
azaz a világ teremtését, melly TaRsónak utánzása, tl hat év alatt har
mincz kiadási ért. 'l'agadhatlan, hogy szépségek nem hiányozt:~ak 

benne, de tele van trivialitásokkal s oktalan szóvirágokkal, mellyek 
utóbb nevetségessé tették a tizenhetedik század olasz iróit. A Gas
cogne hegyeiről azt mondjn, hogy a z ö r ö kös h ó l is z t j é v e l 
vannak befödve; a nap a gyertyák herczege; a szelek 
Aeolus póstalegényei; Isten az elemek viharában a 
m en n y d ö r gé s i j ász a, fö tá b o r n a g y, ki az alaktalan anyagba 
szellemet f öcske n d e z. :Más helyen a gazdához hasonlítja öt, ki 
a vendéget nem vezeti előbb a terembe, mig sajátkezüleg azt fiil 
nem diszítette, s a csillagos bolthajtás alatt föl nem halmozta a leg
válogatottabb ételeket 1), vagy ll tlijfestöhöz hasonlítja öt, ki gyö
nyörrel szemléli saját festményét, majd egy t ek i n t e t c t vetve a vi
ruló ré tekre, majd o r r á v a l b eszi va azok illatát, majd h a ll g a t v a 
a tollas dallosokat 2) ; utánozza a lódobogást 3) s a madarak cse
vegését 1). 

De Thou, ki magasztalta Bartast, ezen tévedéseket a?..On körül
ménynek tulajdonítja, hogy a városoktól és a müvelt emberektől tá
vol lakott; mindazáltal az ö modora nemsokára a jó társaságokban 
kedveltté lön. 

l) Le sage ne conduit la personne invitée 
Dans le lieo du festin, que la salle apprctée 
Ne ln·ille de fla.mblealJx, et que les plat" cha.rgés 
Sur le liuge 1lam11ud ne soient presque r:mgés: 
Ain~ i notre grand Dieu, ce grand Dieu qui sans Cl•sso 
Tien ici court ouverte ••..• 
Ne vouJut convie r notre a'ioul U. sa table 
Sans tapi~ser plus tót sa maison délectahle, 
Bt ranger libéral, sous les póles astré~, 
La friande doneeur de millo mc::ts sucrés. 

2) Et bref l' oreille, l' oeillle nez du Toul-puissant 
En son oeuvre n' ou 'it rien, ne voi t, rien ne seu t, 
Qui ne preche son Ios. 

3) Le champ plat ba t, aba t dctrappo, grappe, att.rapp u 

Le veut qui va devant. 

•) La gentille :~ louette ave c son tirc-lire 
Tire l' ire aux fachés; et d' uue tire tire 
Vers le po le brillant. 
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Bensera de. 
Benser11de Izsák, lionai .származásu {1612-91) kiválóan udvari 

költő, husz évig verseket irt, mellyeket a király előtt a balletekben 
urak és hölgyek énekeltek, finom czélzásokkal azokra, kiknek al
kalmi dicsöitöjc lenni a költő nem vonakodott. Epigrammjait, élczes 
ötleteit mindenfelé ismételték j O vid Me t am o r p h os is ait ron
deaux-ban lefordította, rondeaux-ba szedte &z előszót, az ajánlást, a 
nyomatási engedélyt, sőt még a sajtóhibAkat is. Egy sonettje, mellyet 
Voiture U t' a n i á-jával párhuzamba állítottak, a párizsi köröket két 
pártra osztotta, mellyek olly élesenállottak egymássalszem ben, mint a 
Fronde-pártok, 8 szintén élökön egyrészről Longueville asszonyság, 
másrészről Con ti herezeg állott, s G o b e li n és U r a n i n néven 
egymás ellen sok szellemmel harczoltak. 

Uhapelaln. 
Ezen bírák ítéltek minden ujszülött vagy születendö irodalmi 

mü felett, mellyck között legnevezetesebb volt a párizsi származásu 
Jean Chapelain (1595-1674) "Pucelle d'Orleans"-ja. Ezen 
fölöttébb szeretetrcméltó férfiu 1), ki a szabályoaat a legkisebb rész
letekig ismerte, ezer tallét-t kapott évenkint Longueville berezegtől 
rnig költeményét be nem fejezte; s ez okozhatta talán, hogy annyi 
évig késett annak elkészftésével, hogy a Rambouillet-kör hölgyei 
türelmöket vesztve fölkiáltották, hogy ez a szüz vén leánynyá lesz 
miclőtt megszületnék. Midön aztán megjelent 8 rövid idő alatt hat 
kiadást ért, Longu·~ville asszonyság ásítozva azt mondta reá: n Igen 
.;zép, dc igen unalmas." Az előkelő világ magáévá tette ezt az ité
letet; Boileau vel'sekben öt·ökítctte meg a költő ezen elitélését, ki 
magaszttdt többi kortársainál nem volt alábbvaló és ( engedjék meg 
nekem) az epikai alakitásban Voltaircná.l jóval magasabban állott. 

Paul Scarron, 
Nem volt ez a komoly dolgok és nemzeti érzelmek korszaka. 

A Fronde idejében a Ma z a r i n a d e-ok majd komolyságot negélyzö, 
majd tt·ivialis, cynicus módon tréfás 8 a legkomolyabb dolgokat is ne
vetséges alakba öltöztető költészetet hoztak divatba. Berni olasz 
költő huriesk irálya, mellyet a p:hizsi Scarron Pál (1610-69) a T i
f o n e és a tra vestáJt Aeneis ( 1612) fordításával ültetett át Franczia
országba, gyorsan elter:jedt, s még a classicusokat is parodizálták j 

1) Mallteruet.öl tanácsot J.é,·véu a~&ir!nt, hogy miUut irjon legjobban, ez ezt 
feleltto uel<i: n Olvassa ön a nyomtatásban megjelent könyvekot s ne sz61jon arról 
~emmit, amit azok mondanak." Tallemant des Réaux. 

XYI. 16 
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ez egy neme vo It a Frondenak az idegenek utánzása ellen; 8 annyira 
mentek, hogy K r is z t us sz e n v e d é 8 é t is tréfás vet·sekben meg
irták •). Scarron egyébaránt ez1m burlesk modorban csak testi ezen
vedéseinek keresett enyhiilést s azt mondá.: "kész vagyok bá1·ki 
eHítt al:Urni, hogy mindaz amit irok, csak rongyos papiros." Jobban 
sikerttit C om i c u 8 r e g é n y e, spanyol utánzás, mindazáltal eredeti, 
erőteljes és ügyes szinezée8el, azonban közönséges népies irályban 2) 

s ez okból az olasz e nemü költemények mögött maradt, habár az 
irányra nézve azokat felülmulta. 

Rabelais tréfás-gunyoros regénye (Roman drolatique) az erköl
csök finomulásával leszornit; habár Azonhan elismerték, hogy azon 
érzelmek, mellyek az abban szereplö Msöknek tnlajdouíttatnak, nem 
egyeznek meg tá.volról sem a középkor jcllegével, épolly kevéssé 
voltak igazak a hlllyettök alkalmazott pbantastiku!! pásztorok, fe
csegő ezerelmesek, a fenséges nagylelküségek, a kibonyolithatlan 
ármányok, mellyekben egy történelmi név előtérbe állitás~ival, nem 
tekintve a valót a réezleteltben, a jellemekre és szokásokra vonat
kozólag, a költő gondtalanul haladt előre nz események lebonyolí
tásával; a személyek mindig párizsiak voltak, bármilly öltözetben 
voltak, vagy bármilly nevet viseltek legyen. A marseilia-i szát·ma· 
zásu Urfé (-1625) Astreá-ja, egy 5500 lápból álló pásztori re
gény, félbeszakításokkal tiz évig jelent meg számos kötetben, tele 
arkádiai ízetlenségekkel é!l egyhangu~ággal, mellyet alig szakitanak 
félbe azonkori vonatkozások; s ezen müvet mégis egekig magasz
talták. A párizsi származásu Gomberville ( -164 7) "P o l e x a n
d r é"-je hatezer oldalt tölt be csupa ábrán ddal. A sarlati születésü 
La Cal prenéde-nek (-1663) is ez volt erős oldala, ki C ass a n
d r á t irta ti z kötetben, P h a r am u n d o t tizenkettöben, C l e o p a
t r á t huszonhárom ban; daczára annak, hogy hosszadalmas, dagá
lyos volt, s az ízlés árán az elmésségnek akart elönyt adni, éltéhen 
hir és dicsöség környezé. A havre-i Seudéry Magdolna (-1701) 
kisasszony a Rambouillet-palotában az örökös neg('lyzés és a pedans 

1) Au mépri; du bon sens, le burkeque effron té 
Trorupa les yeux d' abord, plnB p11r ~a nouveauté: 
Mais de ce ~tyle enfin la Cour désabusée 
D~daigna de ces vers l'extravagance aisée, 
Dislingua le nai( du plat et ilu bouffon, 
Et laissa la province admirer le Typhon. 

Boilen u. 
•) Reb bibornaknak ajánlotta ezen szavakkal: Au coadjuteur. C' est tout dil·e. 
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udvariasság mesterségét rend11zeresitette "G ra n d C y r u s"-ával 
es "C l e l i á "-jával, mellyek miiJ(.legyike t iz kötetből áll j hősei a 
legunalmas b alakok, az irónii a tiirténelem tekintetében roppant 
tudatlanságot tauusit, s nem látsj\ik egyébre igér1yt tartani mint a 
szépelgésre j nem egyebe!{ ezek végtelen párbeszédeknél, félbesza
kítva elbeszél~sek által, mellyek az akkori mliizlés mesterségével 
vaunak irva. Folytono~an a Tenero folyón hajókáz, a szerelem 
minden esemény oka, ruint a Fronde idejében, szünct nélkül a sze
relemről beszélvén mysticu" ltífcjezéqekben s urlvarias ca suistikával, 
mellyet igen me~sze vi~z. 

Ezen tiszta és I!Zelle•ui HZerelem jeleuetci a ro ru lottsóg száza
dában az ellenkellőjét képezték a mi időnknek , mellyben sokkal 
jobbak vagyunk, mint amiilyeknek a regényekben ecseteljük ma
gunkat. Az okos apák és anyák mindaz:Utal megtiltják gyerme
keiknek a jelenkori regények olvasását; amazokat P léchier aján
lotta egyházmegyebelieinek "hogy az erényesek épüljenek rajtok, 
s hogy azoknak jó példát adjon, Jdk a maralist predild.lják." Flé
cb ie r, ezen finom. izlésll, Jwrnoly főpap d' Angennes Julie fe lett tar 
tott halotti beszédéLen nem L ahozott öt a h as o n l i t h a t l a n A r
t e n i c e-nek nevez ni, mint a melly néven a G r a n d C y r us-b a n 
előfordul, mi a mü népszerüségét és erkölcsi tisztas ágáL bizon:yitja 
l\Iascaron hitszónok ezeket irta Seudérynak: "Az ön könyvei reám 
mindig az ujság ingerével birnak; olly solt dolgot találok bennök, 
mel!yek alkalmasak a világ refo1 málására, hogy az udvar számára 
készített beszédeimben ön gyakran előfordul szcnt Ágoston és szent 
Bernárd mellett." Megjegyzendő, hogy Seudéry nagyon rút volt 1) j 

egyébaránt tulélte jó hirét, azon szereneseben azonban mégis része
l!ült, hogy már nem hallhatta Boileau gunyos kifakadásait. 

Midön a józan é 3 z é i a nevet~éges, az előke lő világ ezen félelmes 
fegyverei, eltemették ezen regényeket, másnem ü kalandokra tértek 
át, ruellyek ugyan még mindig különösek voltak, de mellyekben a 
szerelern scm olly kizárólago~, sem olly lepárolt többé nem vol i, s 
az erkölcsök a te1·mészethez jobban alkalmazkodtak. Lafayctte 
( -1693) asszonyság, La Rochefoucauld asszony testi lelki barátnő-

1) Erre vonatkozólag a következö csinos epigrammot ü ta: 

Nanteuil, en faisant mon inwge, 
.A de son art dit~in 1ignalé le pouvoir; 
Je ha<s mes yeux dans mon miroit·, 
.J P- le.y a ime dans son Olilvr age. 

16* 
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jének n z a i d eU-jában az események, habár kevés valószinüséggel 
bírnak, s az érzelmek benne hdzottan festvék, hibás félbeszakitá
sokkal, eléggé érdekesek és változatosak ; a "C l e v e si h e r c z e g
n ö"-ben kevesebb negélyzéssel s több érzéssel, kevesebb k~pzelö
déssel s töhb józansággal 1) ecseteli legyőzhetlen de tiszta szenve
délyét egy férjes nőnek , a valóságnak megfelelő erkölcsökkel s 
ügyes bonyodalmu eseményekkel, mellyek a mese természetében 
gyökereznek. C y ran de Bergerac ( -1655) a képzelődés országában 
mozog, s az U t a z á s a h o l d b a és a N a p b i r o d a l m á n a k 
t ö r t é n e t e ez im!! müveihez az eszmét aligha nem Lucianus V a
lód i történetéből meritette, mit utóbb Swift és Voltaire sok
kal mesteribb modorban utánoztak. Sok utánzója volt Charles Per
raultnak _ ( --1703) a tündérmesékben, ezen uj s hamar népszerüvé 
lett modorban, mellyben gye1·mek-meséknek bámulatos kellemet tu
dott kölc~önözni, szelid gunyorral s könnyen érthető erkölcsi tanul
ságokkal, s olly rövidséggel, melylyel utánzói nem dicsekedhettek. 

Az Akademia. 
Ezek voltak örömei a Rambouillet-palota társaságának, melly a 

rhetorika iskolájának egy nemét képezte, hol a nyelv végleges kiképzé
sét nyerte. Boisrobert apát, ki Richelieut a párizsi ujdonságokról érte
siteni szokta, jelentést tett neki egy társaságról, mellyben több jóbarát 
össze azokott gyülni, hogy az. irodalomról eszmecserét folytassanak. 
A miniszter, ki szerette a közfigyelmet a közügyektől elterelni s 
még a tudományokat is a királyi hatalom alá helyezni, hogy befo
lyást gyakorolhasson a szellemekre és véleményekre, clhatát·zá, hogy 
e társaságot nyilvános intézetté alakítja át. Az említett barátok, kik 
ezen szándék horder~jét azonnal fölfogták, kezdetben ellenszegültek; 
azonban utóbb engedve a hiu dicsvágynak, beleegyeztek, hogy tár
saságuk királyi rendelettel ft·anczia Akadernia elnevezéssel ( 1635) 
intézetté alakiltassék ; a parlament két évig huzta-halasztotta a 
rendelet beiktatását csupa féltékenységböJ az akaderniának adott 
kiváltságok és mP!tóságok miatt. Az Akadernia egy elnökből, egy 
cancellát·ból, egy titkárból és negyven fizetéses tagból állott; mérsé
kelt számu s a legtöbbnyire helyes választásu tudós kör. Feladatuk 
a nyelv tökélyesitésére s az eléjök terjesztett könyvek birálatára 
szoritkozott; az akademikusok ennélfogva nagy gondot fordítottak 

1
) Azt szolrta volt mondani, hogy minden körmondat, mt:~lylyel valameily 

könyv megrövidíttetik, egy louisdorral s minden kitörült. sz6 huRz sousval emeli 
annak értékét. 



arra, hogy hibátlanul írjanak, alatra vetették a modort, irályt s min
den egyes szót; egy tag indítványozta, hogy esküt tegyenek le arra 
nézve, miszerént olly szót nem fognak használni, melly szavazat
többséggel elvettetett. A heti ülésekben tartott beszédeket, mellyek 
épolly haszontalanok s üresek voltak mint az ol&.sz akademiában, 
csakhamar elhagyták, hogy a nyelvtannal s a szótárral foglalkoz
zanak. Chapelain készíté ez utóbbihoz a tervet, Vaugelas (-1650) 
vitte a felügyeletet s mintlml a flórenczi Academia della Crusca szó
tarát vette: de hogy a munka nagyon terjedelmessé ne legyen, 
P.lhagyták a példákat, támaszkodva canpán mintegy huszonhat pró
zaii·ó s husz költő tekintélyére; még helyesebb volt azon eljáráR, 
mellynél fogva a szoká.stól kértek tanácsot arra nézve, milly szókat 
és szólamokat kelljen elvetniök, hamindjárt iróknál elő is fordultak, 
vagy elfogadniok, hnbár irók nem is használták j s ezzel mcgszerzék 
maguknak azon érdemet, hogy szótáruk általánosan a nyelv tettleges 
oraculumaul lőn elfogadva '). 

V angelas azon időben ötszáz negyvenhét jegyzetet 2) tett közzé, 
nem valami nagy hibák vagy ollyanokról, mellyek kitünő iróknál 
nem fordulnak elő j és amellyek mintául naz udv:u legegészségesebb 
részének beszédét veszi összhangzásban az azonkori irók legegész
ségesebb részének írásmódjával j" a jó nyelvhasználat pontos meg
határozására tagadhatlanul az irókhÖz kell fordulni, de, nézete sze
réu~, az udvar jóval több hasznot tesz még e tekintetben mint a 
könyvek, miután ott sok ollyasmit beszélnek, mi az irókold nem 
fordul elő; az irásban nagy segítségűl szalgálnak a classikusok, de 
még nagyobb szalgálatot tesznek azok, kik jól tudnak beszélni is. 
Ami öt illeti, bevallja, hogy a nyelvet az udvarral való hosszas érint
kezés által tanulta meg. Az "i n su l t e r" (sérteni) szóra vonatko
zólag irja: n Nagyon uj szó, de igen kitünő annak kifejezésére, amit 

l) Bossuet akadernini székfoglaló beszédében igy sz6lt: "A szokáat helye
sen nevezik a nyelvek atyjának; a jogot azok megállapi tásában vagy szabály
zásában a néptől ~oba senki aem tagadta meg; de ha ezen szabadság nem tfiri 
a bilincseket, eltöri a vezetést; s a franczia akadernia ugy tekintheti magát mint 
rendezett és örökös tanács, mellynek tekintélye a közhelybenhagyáBra alapftv:~, 

elnyomhatja a szokás bizarságait s mérsékelheti ezen nagyon népszerü birodalom 
rendellenességeit. - A frHnczia nyelvnek Azon merészséggel kell bírnia, melly 
az itéletből és kivó.lasztásb61 eredö tartózkodással párosult szabadságot megilleti. 
A szabadság sv.abalyok által kíván megszoríttatni : önök azvnban ovakodni fog
nak, nehogy tulszigoru szabályosság, vagy tubágosan lágy finomság kioltsa a 
~ze llt!mek tüzét, vagy ellankaszsza az i r á.ly erélyét. • 

2) Ren1a1·que11 sur la langue (1·an~aiae, Párizs, 164:7. 
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jelent. Coefl'étcuu kevée!ld halála elött látta e !lzc•t keletkczni, ;; em· 
lékszem, hogy az amtyira tetszett D'~ld 1 hogy hajll}.ndó v ul t azt 
használni ; azonban nent mcrte azt tenni a szó nagy uj,Jonsága 
miatt; annyira lelkismei·ctes vnlt1 hogy nem fogaelott d tlzÓt, melly 
nem volt köúiniWges hasznal11than. ~zorellc~éf! jővöt jcísolt neki s 
ugy történt, mint elf\re megmondta. 11 Igy latolták az egyes szókat 
a nagyon lábrakapott neologismus ellensulyozás:lra! Igy viz!ig:Uta, 
vajjon lehet-e mondani: affable, envicillir, in:lidieux, in
c o n d u i t e, m i n u t i e, s vajjon nemtelen kifeje?.éA-e: r c b r o us 
se r c h em i n. Ménage O r i g i n o s-éb~n nagyon ragaszkodik a 
régiekhcz, ami egy élő nyelv természetével ncru egyezik meg. Lan
celot N y e l v t a n a inkább értekezés a nyelvel• philosophiájái·ól 
általában. 

Habár félni lchcldt, hogy a nyelv illy mcgrut;Láláo;ánál a polyvá
val sok értékes mag is vesztéL,; meg-y ~,; a tisztaság hátrányára lesz 
az eredetiségnck, mégis épen ez volt, ami a legkitünőbb ~zellemeket 
eruelkedésökiH~ll fentartotta; a nyelvtan él'! az izléll szabályai változ
hatlanokiJak tekintet tek, mint a természet ti.:rvényei; ti::ztu~ág, világos
ság, könnyedség, egyszerHség kövcteltetett, s hogy a jó író az anya
nyelv szabályaitól boha se térjen el. Ezt lényegesen elömozclították 
a számos fordításol<, mellyckben Amyot példájárA, nem annyira a 
hüséget keresték, mint inkább azt, hogy megadják a fordításnak az 
eredeti könnyedflégét és lt ellemé t. 

Mnntaignenál a frailezia nyelv még keverve van latin, olasz, 
görng, gascogne kifejezésekkel, s ö kiizd, hogy azt nyelvi méltóságra 
emelje ; Malhm·be türekedett a fmnczia nyelvet d é g as c o g n i
s a l n i azaz mcgtisz1ítni a küllinhözö tájsz(ílásoktól s csupa n a pá
rizsi beszédm{Jdot honosítani meg az irásban ; Vaugelas szabatossá
got, Balzac eleg~mtiát adot t a nyelvnek; mindazáltal a munka be
fejezésére nem gnunmatikuwk, hanern gonuolkozúk kellettek, mert 
az irás mest.eri!ége 1t gondolkozás mestei·sége. Cal'tesius, ámbár gon
dos és világos kifrj<wéscihf'n, még nagyon vontatós irályá.ban, s ösz
szebalmozza a kö1 szóltat. La Rochefoucauld Ma x im á i, ha Volta
irenak hitelt adunk, "ml'g:;zoktattak gondolkodni s a gondolatoknak 
élénk, határozott s finom fordulatot adni, mi Európában a 1·enaissance 
után uj érdem volt." Pascal tökéletcsen ir, elannyira, hogy munkája 
még akkor is vonzó maradt, miután tartalma e!veozté érdekét. Da
czára hosszas és gyakori átdolgozásainak 1), vádolták irályi hibák-

1
) Lettres pnwinciales- nak egyikét tillenháromszor dolgozta (l.t, Sacy11ak 
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kal; szerette az irályban a természetességt:t s kerülte a meste1·kélt 
rhetorikát. "A természetes irály, mond, &z embert meglepi, megra· 
gadja." S tényleg az övében a ta1·talom és az alak elválaszthatlanul 
egye~itve van, akképen hogy az igaz é:; a szép egy egészet képez j 
kifejezései világosak, fcetöiek mindeo Lulzás nélkül, inkább határo
zottak mint fény esek, szcovcdélyes e,·Clylyel páros itva, midön nagy 
eszméket s nem windennapi dolgokat tárgyal. Még nagyobb Pascal 
G o n d o l a ta i-ban (Pensées), ruellyckben a nyelv pompája emelke· 
uik. szellemének föllengése által e a hatás ellenállhatlao varázsát 
id3zi elö t). 

Arnauld szóbösége nagyon is tulságos j Nicole csinteljes és 
kellemes; a többi portroyali irók józan és egészséges irálylyal bir· 
nak, melly a dolog mélyére hat, habár nem olly csinos és igen 
hosszadalmas, s mellözi a részleteket, csupán az egész~éges hatást 
tarlva 11zem előtt. 

Illy módon lett a franczia nyelv winden oldalról megállapítva j 
és habá1· a jó ízlés utáni törekvésLen képek, kifejezések s életrevaló 
sajátságok tekintetében sokat vesztett, ehelyett természetes, világos, 
szahályzott, határzott, komCJly s általános lett. Bouhours atya igy 
kiált föl: "A francziák föhalálták annak titkát, hogyan kelljen a 
tömöri:iéget a világossággal, a tisztasággal és simasággal egyesíteni. 
A spanyol nyelv hasonlít azon mindíg magasállásu és hullámzó fo
lyókhoz, mellyek medrükböl zavaros vizökkel gyakran tulcsapnak 
a roszul védett partokon j az olasz, azon patakocskák hoz, mellyek 
kedvesen és szelíden c:>örgedeznek a sziklák között, kigyóznak a 

elég bátorsága volt a biblia CorditáHát kétszer eiülről kezdeni, először azért mert 
nagyon virágos volt, má,;odezor mert ~:agyon egyszerU. Vangellis husz évig dol
gozott Quintus Curtius fordít fl.~ é.n. 

') Ezek Pascal eszméi az irályról : ll faut se renfermer le plU9 qu' il est 
possi!Jle dana le Nimple nalw·el ; ne paa faire g1·and ce qui est petit, ni petit ce 
qui est grand . . • • . ll faut qu' il y ait dana l' éloquence de l' agl"éable et du réel; 
ma is il j aut que c~l agréable soit l"éel . . . . . Quand on voi t le atyle naturel, on est 
lout élonné et 1·avi; cm· on a' attendait de voir un autew·, et on trouve un homme ••• 
Lea meilleura livres aont ceux que chaque lecteur croit qu' il aw·oit pu faire. La na
Iure, qui seule e8t bonne, est toute familiere e comm1me . . • • . Je hala lea mots a: 
enriure - S ismét: Oe qu.' on appelle parler naturellement, quand il ne a' agit pa11 
rl"un mouvement immédiatet d' un cri de pasaion, maia d'une exp1·essi'cn aussi fidkle 
que viue dana une longue suite d'idées et de veriUs, doit s'e:ntendre d' ,u.ne natw·e déja 
trés-tmvaillée et rectifiée. ll y a nécessité pour l'homme de travailler en ee sena comme 
en toule chose a' il veut t·easaisir le plwt po11sible de sa MlUi"B d'av.trefoill: illui faut 

reconquéri•· w parole: j'enlenJ,, toujov.r1 ceete parolejondée d la pemte c\ la 11eritd. 
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virágos partok hosszában, de ollykor mégis megdagadnak s elöntik 
a réteket j a franczia azonban egyike azon folyamoknak, mellyek 
megtermékenyítik a helyeket, mellyeken át haladnak, és sem lassud 
sem sebes folyással méltóságteljesen hömpölygetik hullámaikat min
dig rendes pályájokon. A spanyol nyelv gögös nö, ki komoly arczot 
vág, szereti a fényt és tulságost mindenben; az olasz, egy mindig 
czifra hölgyecske, festett arczczal, ki csak tetszeni akar s kicsisé
gekben leli örömét j a franczia becsületes de kecses hölgy, dara
bosság és rátartás nélkül. A franczia elveti a kicsinyzök legnagyobb 
részét, nem türi a rímek összehalmozását, vagy a merész szóvirágo
kat sem versben sem prózában; a költői nyelv nem sokat kiilönbiizik 

_a közönségestöl; minden negélyzés vagy erőlködés ellenkezik a ji• 
irálylyal; és a ki jól akar be~>zélni francziául, annak nem szabad 
nagyon jól akarni beszélni; nem türvén a tulságos ékességet, a mi 
nyelvünk az egyszerUség szeretctt"~nél fogva ugyszálván majdnem 
csak ro eztelen szavakat sz eret, s csak annyiban ölt. ünnepi me z t, 
amennyiben azt a szükség és illem parancsoljaM 1), 

Illyen volt az irodalom miiszere L11jos századáb11n. A tizenha
todik század elött tudománynak és irodalomnak kevés befolyása volt 
a köztigyekrc, s a forradalmak a fejedelmek és a népek szenvedé
lyeiben s érdekeiben találták indokaikat; mig a tudósok kevés al
kalmazhatót nyujtván munká.ikban, a közönséggel csupán könyveik 
által érintkeztek. A politikusoknak s államférfiaknak kevéA idt~jölt 

maradt arra, hogy doctrínákkal foglalkozzanak, s az irodalom nem 
tekintetett mint hatalmas eszköz, hanem csupán mint kellemes idií
töltés. Richelieu kezdé a tudomilnyt az élctbc bevezetni, s 15 ezért 
gondoskodott arról is, hogy azt hefolyá~a alá kerítec: mindazá.ltul 
kezdetben meg ludták óvni függetlenségöket azok, kik a hatalomnak 
engedelmeskednek anél11ül, hogy hizelegnének neki. A F1·ondc ide
jében az irodalom fegyverré lett; azonhan csakhamar a nyugalom 
szeretete s nz elismerés aziránt, ki azt biztosította, dicsőséget talált 
abban, hogy a fejedelem dicsiiségét gyHapít~;;a; s még azok is, kik 
nem hízelegtek neki, magasztalták lit. 

1
) Arisle é!l Enyen beszélgetése az imdnlonu-ól. 167 I. Boubonr·s n~y talált,., hol'y 

a jansenislák, kik B:olz:;cot vették minla~épiil, nagyon szerették a lrPrekded ki;.-. 

mondatokat és a csil'ös ""6lamokat; BilrLier d' Auconrt a?.Onban megfelelt nd<i 
s fölsorolta irldyAn;,k lribáit, mellyben csakugy:w J,iányzil< a mPI<'g~<·g f.s ernd
kedettség. Egyébiránt finom izU·sröl ad tanuAágot Manih-e de bien penser czimii 
munkájáhan, mellyben ostorozza az ~ffectati6t. 
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A pedánsan kezdett franczia irodalom, melly a régiek és ide
genek utánzásának föláldozta a nemzeti érzelmeket és hagyományo
kat, összeolvasztá utóbb a tényleges élet eszméit a kölcsönzöttekkcl, 
épugy mint a király hősi fegyverzetére reá tette a parókát; az irály 
legfőbb kellékeül tekintetett a természetesség és az igazság Bossuet 
oratorius, mindazáltal fesztelen fönkeltségében épugy mint Sévigné 
asszony szeszélyesen kedves irmodorti.ban; a dagályos Balzac s az 
izetlen Voiturc után következtek Lambert asszonyság erkölcsi érte
kezései, Motteville emlékiratai s Molier!l és Lafontaine bámulatos 
könnyedsége. A nők befolyása, kiknek minden író munkáját, mielíitt. 
kiizzétette volna, I.Jirálata alá bocsátá, kétségtelenül sokat tett ezen 
fejlődés elömozdítására. Illy módon tehát egy saját nemzeti iroda
lom keletkezett, mellynek eredetisége a formák javítása s némi re·· 
miniscentiák által nem ezenvelett semmit; miután a középkor hi
báit, az értelem munkájában a scholasticus. bilincseket, a képzelőerő 
alkotásaiban a pbantasticust lerázta magáról, megszabadult minden 
akadálytól és fölöslegestől s megnyeré az általános jó ízlés tetszését. 

A tett haladást, vagy mellyet tenuie kellett volna a franczia 
irodalomnak, Fenelon 1693-ban az Akadamiába történt fölvételekor 
tartott beszédében, daczára némelly tulzásoknak, igen jóL ecseteli: 

11 Mióta tanult és józanitéletü férfiak az igaz szabályokhoz visszatértek, 
többé nem történik, mint egykor, visszaélés a szellemmel és a szú
val; egyszerübb, természetesb, rövidebb, tömörebb és határozottabb 
irmador lett elfogadva. A kifejezést az iró csak azért tanulmányozza, 
hogy gondolatainak teljes eröt kölcsönözhassen; csak igaz, alapos 
s a tárgyra né~ve döntő gondolatok nyernek kifejezést. Az egyko
ron annyira pompázó tudományosság csak ott lép föl, ahol szükséges; 
a szellem elrejti magát, miután a tökély egyedül abban áll, hogy az 
iró a természetet utánozza, maga a természet legyen .. , . Belátták, 
hogy a virágos irály, bármilly édes és kellemes legyen is az, a 
középszerüségen felül nem emelkedhetik, és hogy valóban fönséges 
csak az egyszerű lehet . . . . Belátták , hogy ugy kell írni, amint 
Rafael, Caracci, Poussin festettek, kik nem csodás ötletekben ke
resték a müvészetet, hogy ecsetök játékában bámultassák phantasi
ájokat, hanem csupán abban, hogy a természetet adták vissza fest
ményeik ben. Belátták azt is, hogy a beszéd szépségei hasonlítanak 
az építészet szépségeihez ... , nem szabad egyetlen részt sem csu
pán diszítésül ha~ználni, de mindig szem előtt tartva a szép arányo
kat, az épület főntartására szükséges összes részeket diszezé kell 
alakítani. Illyformán kell eltávolítani a beszédbel windazon mester-
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kelt czífra:~ágokat, mellyek nem azoigálnak sem a lwmályosság meg
világítására, sem an unio: élénk fcstésérc, mit szem elé akarunk" ál
lítani, sem valameily igazság bcbizonyitá:;ára az él'telmet élénkitö 
tordalatok által, sem a szenvcdélyek fölizgatására, melly utóbbialt 
egyedül képe~:~ek a hallgatót lebilincseini és meggyőzni j mert a szen
vedély a szó lelke." 

Ő maga egy, llZ Akadamiához intézett levélben, habár a elaa
sikai tisztasághoz, melly ezen kornak jelleme volt, I!Zegödött, újító
ként merészel föllépni mint a politikában; az irodalom müvészetének 
nem csak multjával, de jövőjével is foglalkozik j panaszkodik, hogy a 
correctség a mcrészséget megsemmisítette, és hogy arnilly illő az a 
tudósok értekezéseihez, a képzelet alkotásaiban épugy ruegszorítja 
a nyelvet: fölvetetnikíván ujra nameily kifejezéseket, mellyeket mint 
elavultakat elvetettek, daczára aunak, hogy alkalmasak és szük->é
gesek, nemkülönben a kicsinyítő és a gyöngédség-kifejező szókat j 
kijelöli, mi a teendő a nyelvtanban, szónoklatban, költészetben, tör
ténelemben, nem hagyván figyelmen kivül semmit, mit azóbt a leg
merészebbek keresztül vittek 1). 

Mi, kik előtt a költői czím egyike azoknak, mellyeket az em
ber megboc~áthat magának, egyáltalán nem tudjuk elképzelni, ho
gyan ismételhctte Aruauld d' Andilly háromszor egymásután Boi
leau által a rimre vonatkozó satyráját j hogyan lehettek la Fon
taine , Molic•·e és mások lázas feszültségben, mintha valameily 
világesemény megoldása forgott volna kérdé~:~ ben, amiatt, hogyan 
fogja a költő megtalálni a rimet ezcu versre : "Dans mea vers 
recousus mettre cn piéces Malhcrbe" , s midön a megfelelő rimet 
rámond ta: "En transposant cent fois et le nom et le ver be", hogyan 
kialthatott föl la Fontaiue egész elragadtatással: "Remek! Oh ön bol
dog! legjobb m esém et adnám éri e, ha e verset én csináltam volna!" 
Nem értjük, hogyan lehetett az udvamál, a társaságukban, az Aka
démiában hosszasan vitatl<ozni a felett va.ijou: "De Styx et d' Aché
ron peindre les noirs torrents" mondandó-e vagy pedig: "Du Styx, 
et de l' Ae h é ron p eindre les noirs to neu ts." 

Miután a correctség a legfőbb érdemnek tekintetett, nem sza
bad csodálkoznuak, ha a génie háttérbe szorult s az irodalomban 

1) Rapin, jé~ust;ÍrsasiÍgi atya jó, ámb;\r lulszig·oru critikát irt "az ékeaszd
lá.srdl éa költészett·ől azóló értekezéseiben" ( 1672), mellyekben gyukran ros z p.'·Jdá
kat idéz Tassából, szemére hányván neki, hogy uem birt a komoly és fenséges 
érr.tllu\v.,J, lljtJ;Iy a hösköit11w~uyutJk tJgyik fökell~ke, 
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az cuthusíasmus helyett a müvészet, az ei'Öteljes5ég helyett a gratía 
lett uralkodóvá j a legdrágzóbb 1\Zázad egyetlen hőskölteményt sem 
hozott lntre, miután a középkor é~:~ a l{ ereszténység hagyományai, 
mint kevésbbé alkt~lma~:~al< a e~illogú kíilHöhöz, egyszerűen félrevet 
teltek; a látvány<,s nptgalomban hiányzott az ihlet, melly egyko
ron a trovére-ket és troubadoUl·okat, daczá1·a faragatlanságuknak, 
lelkesítette. A természet érzéke nélkiil, midön csak az elvont világot 
nem a valóságot, az általános ala koka t nem pedig az egyéneket tartot
ták Rzem elött, hogyan lehetett volna várni, hogy a lyra magasságára 
emelkedjeuek ? 

Jt>an BattHsle Hc.01sseau. 

R•,m;scau Ker. János párizsi szülct~sii. (1670-17 41) csinos&n s 
rnüvészileg, a legkülönbözőbb mértékek szerént it·t 6dákat, mellyek
bcn azooban hiányzik az euthusiasmusnak még árnyéka is. Parancs
ra irt szent hymnuszokat, s parancsra illetlen epigrammokat, mellye~ 
ket ö amazok "g l o r i a p a t r i" jának nevezett j a kávéházak ban s 
elöszobákban forgott, mindent az erőködésböJ s nem a lelkesedésből 
rueritett j Brossethez intézett levelében azt mondj a, hogy "egyedül 
a kifejezés teszi a költöt, nem pedig az eszme, a gondolat, melly a böl
csészeknek és sz6nokolmak val 6." Kora öt n a g y n ak nevezte1 a 
rnieok pedig a l c g kevés b b é l y r a i ko r sz ak l e g kis e b b 
l y r i c us á n ak tekinti; nem tud11tt felemelkedni, hacsak mások 
eszméire nem támaszkodott, mellyeket szabad kézzel magának elsa
jatitott. Legjobb költeményei a vallási ak j egyéba ránt utóbb mint 
pasquill-iró a törvényszék elé idéztetett, s tanúk megvesztegetése 
miatt elitéltetett. Számüzcté::~éb<il harmincz év után a halál szaba
ditá meg. 

1.11 t'onlaine. 
Ama kor legnagyobb költője talán Jean La Fontaine de Cha

teau-'l'hien·y (1621-95) volt. Középszerü képzettséggel birván, ki
sér leteket tett az irodalom különbözö :igaib11.n j Fouqnet pénz{igymi
niszter évi ezer frank ot utalványozott számára, hogy ezért minden 
negyedben egy költeményt készitsen j ezáltal megszokta az alkalmi 
költést, s irt költeményeket, énekeket és drámákat. Ezen jutalmazott 
inspirati0k különben öt csakhamar az elökelö körök kedvenczévé tet
ték ; finom, jószivü volt, szerette a nőket s a kényelmet. Fouquet 
bukásával vége lett az ö kenyclmes életének is, s ekkor hozzáfogott a 
meseköltéshez. Az első gyiijteményt negyvenhárom éves korában adta 
ki. Olvasva e meséket, ki ne tartaná azokat ifjukori tüz szüleményé
nek, irva a legnagyobb könnyedséggel? Pl·dig kéziratai bizonyitják1 
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hogy La Fontaine igen sokat törlött és javitg3tott j A R ó ka, 
a Legyek ésa Tövisesdisznó elsöeredetiszerkezetéböl·alig 
maradt két vers meg, mikor azokat közzétette. Ezek is csak kisérle
tek voltak mint a többiek, mellyekkel idejét és tebetségét pazarolta, 
s nem birtjelentőségének tudatával. Azonban hű maradt a meséhez, 
látván, hogy az m ind en nemnek s minden irlinynak megfelel ; az e•·
kölcsi tanulsligot nem az utolsó vereszakba helyezte, hanem az nála 
mindig magából a mese tárgyából önkényt folyt. Nagy érdeme az 
irály, habár gyakran halvány, kitérésektöl, unalmasságtól nem ment j 
eredetiségre nem tartott igényt, söt inkább összes meséi s czeknt:J 
sokkal gyöngébb elbeHzélései másolatok ; de é~:~zlelte saját tapaszta
lásaiból az ember természetét, kit állatok és növények alakjaban 
szerepeltet, föltüntetvén öt minden oldalról, comicu:; gonoszsággal, 
kedves gunyorral, melly annál c~ipösebb, minthogy az együgyüs{~g 

haugját veszi föl j nevet s mégis megindit j tréfál és mégis könyörü
letre indit, vagy nemes megvetésére azon társadalmi igazságtalansá
goknak, mellyek irányában a megszokás közönyössé tesz. Üszintes!;
ge öt utánozhatJanná teszi ; népsze1·ü kifejezései, s al'. igazságoknak 
közmondásokba öltöztetett előadása öt mindenkinél népszerübbé 
tették. Százada nem becsülte öt val6di értéke szeréut; Sévigné 
asszony alig emliti, Boilea u _soha j Moliere azonban azt mondá: "Ne 
nevcsstik ki ezt a becsületes embert, ki talán tovább fog élni mint 
mi." Öregségében nem vetközte le ifjukori cynismusát, mig végre 
d' Hervart asszonyság nem vitte öt arra, hogy vezekelj en. 

Boileo u. 
Boilea u (Nicolas Despréaux, 1636-1 711) volt kortársainak 

kritikusa ; ö tökélyesitette Malherbe harmonicus modorát j senki ál
tal meg nem támadott dictatorként ült a parnassuson, mig a költészet 
hü maradt a classicismushoz. Az ö költészetében nincs soha érzelem; 
okoskodik, gunyolódik, szereti a körülirásokat 1 de nem ismer soha 
rokonszenvet, gyöngédséget, nagy lelk üséget j tetszésre, olly kor bá
mulatra ragad, de meginditani nem tud. Müvészete a részletekben 
áll, pontnil pontra, szakaszr61 szakaszra halad, de összrfüggés nél
kül j ruinden phrasis végén megnyugszik nemcsak a vers, de az ér
zelem is j az ö inspirali6ja ugyszólván nehézlélekzctü. Maga meg
vallja , hogy nem irt egyfolytában, hanem minden vers között idöt 
engedett magának, s kicsinyes gondossággal törte fejét, hogyan fe
jezze be a félverset. Ollykor másoktól kölesönzé a vers egész taJ·
talmát, mellyet aztán a maga módja szeréut szött korának eszméivel 
és irályá;·al földiszitve. A természet nem ragadja lelkesedésre, s az 
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erdőben csak azért jár, hogy megtaláljon egy elezalasztott sz6t; 1) a 
zárhang, a rim, a metszet az erdő mélyében is üldözi 8t. 2) Mindaz
által negyvenéves korában kimerült s életének többi harminczöt éve 
alatt hallgathatott 3) vagy lassanként simítgathatta verseit, mellyekel 
közzé nem tenni elég óvatos volt. "L u t r i n11-je, mellyben még leg
több költészet van, habár a classicus helyek szerenesés alkalmazá
sát, a kivitel correctségét és finomságát tekintve a Se c h i a r a p i t a 
(az elrabolt veder, Tassoni Alessandro költeménye) felett áll, concop
tióban mögötte marad, mert nem lehet egy chorusi kérdés felett egy-

1) Je t1·ouve au c.oin d' un boia le mot qui nl' avait fuit. 
2) Dans cea tranquillea boia pour eux (a költökrc) plantéa exp1·~, 

La cadence ausaitót, le 1·ime, la césure, 
La 1-iche expresaiun, la nombreuae mesure, 
8o,·cieres dont l' amou•· sait d' abm·d lea channer, 
De jati9ues sans jin viennent lea consumer. 

") nlloile:utt föl ltell auteuili magányában k eresniink, hogy megtanulbassuk 
üt jobhan ismerni, s llLtnuuk mit tett ás mit uem tett majdnem lulrmincz év 
alatt, magára hagyatva, beteg testtel ugyan de egé~zséges lélekltcl, egy mosolygó 
mezei lakhan, hogy annál több igazd.ggal s bizonyossággal megítélhesslik az ö 
~lübbi munl<áit s kijelölhessült az ö értéltének határait. Ezen hosszu falusi élt•t 
alatt, Lett~geskedé.;e, melly lelkét teljesen épen hagyja, méla,ágra és szemlélii
désre hangolja öt s elfoglalja, egy beszélgetés, egy sornyi levél, ~"I!Y vers oem 
jclenilt m•!g tőle, melly visszatükrözné Boileaunak gyöngéd megindulását, a~zinttl 
s igaz érzelmét 11. természet és a falusi ~let kellemai felett,., Eghzségét ápolju, 
barátait mcgvendégeli, koezkát j!l.tszik ; ha ivott, fecseg az udvari és az llka
demiai híreitről •... ; ír Racinenak, hogy említse öt meg- n királynál és Maiu
tenon asszonynál; jelenti neki, hogy egy ódát készít ntellyben sok uj dolgot mel·é
s;;el 8 mé9 a ki,-ály kalapJának fehél' tollát·ól is beszél" •.•. 

nBoilt•au nem költ!l, ),a ezen czímet az erős lelkü s gazdag képzel3désü 
szellemelmek altarjuk fentnrtani ; mindazáltal "Lutrin"-ja mutatja, hogy van té

hct,;é~e az inventióra, egye,; fe~töi szépségii maxi mákra. Érthet<l, finom szellem, 
sima és egyfzersminrl csíp!ls, kevésbbé termékeny, kellemes lromorsággal: szi
g<>ruan rRgaszkodil< a jó ízlésbez, szabatos a versirásban, alapos correctséggel, 
,;zellemes vidorságg-al; az udvarnak és az akkori irodalomnak oraculuma, ki tetszeni 
akart egyid<'jüleg Patrunak, De Dussynak, Aguessellunak, Sévigné asszo~:ynak, Ar
nauldnak, Maiutenon asszonynak, paranc.<olni a fiatal udvan•nczoknak, ltedvökbeu 
járni az öregeknek, hec;ületes és érdemteljes embernek tartatni. Ö költ!l, ki 
tud a tá rsnságban forogni és élni, <le azért igazm(ludó, a hamis eszméje harag1·a 
lobbautja, az igaz lelke>Íti, s ollykor az irodalmi becsületesség érzelménél fogva 
a moralis elét·1.ékenyűlés egy neme fogja. eL mint Racinehoz intézett levelében. 
Ez XIV. Lajosnak és udvarának simulékouy, kéjvadászó oldalait képviseli; Boilea u 
a ta.rtozkodó komoly.;ágot, a. nemes szilárd bersiiletl's érzetét., s a jellemes ren. 
det stb. • Salnt-Ben ve, Critiques et Portrnits· 
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mással hajbakapó kanonokokkal érdeket kelteni, sem változztosságot 
találni hőseinek tunya és féltékenykedő szoká.sai közepett. 

Boileau tehát az eszességet képviseli nagyság nélkül, ami elég· 
sóges a saty rára és tanulságosra. A Frondenak iukább fárasztó mint 
veszélyes mozgalmai és viharai a satyrának szelidebb nemére s.zok
tattak, s Boileau nevet szerezhetett magának gunyoraival, mellyek 
nem annyira a gonoszságot, miot a nevetségellt ostorozták. Az ö elsö 
hét satyrája nagy mesternek bizonyitotta öt a verselésben, mellynek 
azonban ö nem áldozta fel a kifejezés világosságát, azon közvetitö 
irmodort használván, ruelly a kritikáuak érdes>légét elveszi s nem en
gedi meg, hogy sokat követeljü uk. A r t p o é t i q u e-jában harczol 
az uraikodú irodalmi hibák dieu. S valójában semmisom olly alkalmas 
tárgya a satyrának mint lt.Z entlJUsiasmus és a képzelöd1!s ; Boileau a 
józan ész1·e llÍvatkozvau, a költé;;zetet az egyformaság hangjára szo
ritotta, segittetvén ebben kortársainak iránya által, kik az udvar légkö· 
ré ben élve, elsajátították a sima középszerüséget. Tehetségtelen köl töcs
kéket, ez örökké epedő 1) versfaragókat ostorozta, talán c~upán azon 
czélból, hogy mulattassa. ezek rovására a királyt és az elökelö tár;;a
ságot j mi miudenesetre elég szomoru feladatnak mondbató. Cha pe· 
lainnél, Benseradenál, Seudérynél kimutatja a valódi hibákat, anélkül 
hogy azok eredetét kutatná, vagy azok javítására az eszközöket el ö· 
sorolná. Ezek rosz költök, tehát csak a régiek lehetnek jók s ezek 
utánzói j előtte az egész középkor nem létezik, sem az olasz iroda
lom ujjászüle tése j emlékeztet, hogy a franczia dráma azoktól indult 
ki, kik a mysteriumokat adták elő, s örvend afelett, hogy vég1·e ezen 
"aj ta tos esztelenségckkel" fol hagytak, és hogy "ezen küldetés nélkli
li meatereket elüzték és helyettök Hector, Adromache és Ilion ujra 
megjelent"; és mégis P o l y e u c t e legszebb drámája az Ö korának. 
Itéleteiben zsarnok, szabályaiban ollykor önkényes j el fogja veled 
hitetni, hogy a második verset előbb kell megct~iná.lnod mint az eleöt, 
hogy ne látszaesék hozzá alkalmazottnak; rnindig tagadó kritikája 
megjelöli a hibákat, de nem érez mélyen, nem heviti a képzeimet; 
egy szerenesés rim öt jobban elragadja, mint a legfenségesebb gon
dolat, s a tréfa helyettesiti nála a szép érzetét. Szabatosabb mint 

') Faud1·a-t il de aetl8 f1'flid et aans él:re anwureux 
Pour quelque b·is en l' air faire le langoureux, 
Lui p1·odiguer lea noma de aoleil et d' aurore, 
Et to'V·ours bien mangeant, mourir par metaphore, 

Sat. IX. 
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Hon\cz, tle az átmenetek biztosságában jóval mögötte áll. florácz
ban játszi könnyedség van, Boileaunál érezhető a fáradságos munka, 
de nem kevésbbé a részrehajlás is, mert mig Lafontaineröl nem be
szél, és Corneillet összetéveszti Chapelainncl, Ru.cinet azzal vigasz
talja, hogy a köziinség nem érti A t h a l i e-t é~ P h a e d r á-t, Moli ére t 
lelkesi ti, biztositván öt, hogy i g é z ő i; sz i n t es é g e örökké tet
szeni fog. 

A politikai szónoklat jóval az egyházi szónokht mögött ma
radt. Tele izl(•stelen tudákossággal, mythologiai czélzásokkal, hosz
szadalross leirásokkal, verses idézetekkel, folyvást a megszólitás 
hangján, a taglejtés és hang összes segédeszközeinek igénybevételével 
tartotta elöadás.ít. Dic;,é,-ettel emlitik Pcllisson három beszédét Fou
quet me !lett, jogi é~ politikai kitéré;,ckkel Ciceró modorá ban, de nél 
külözve a római 1:1zónok mesteri szépségeit. Patt·u Olivér szép védbeszé
deket tartott magániigyekben, Demoshenest, Lysiast s főleg Isaost véve 
mintául ; ezen beszédek minden rhetorikai ékess~g és szóvirág nél
kül, a patheticus mellözésével, egyenesen a dolog velejére térnek; 
miután a parlamenthen beszélt, tehát tudós és minden ügyvédi fogá.s
S:ll ismerős egyének előtt, a fö:·ulyt jólrendezett, világos, az empha
sist és az élénk taglejtéseket kerülö elöadá~ra fektette. Annál több 
található ezekből Le Maistre Antal beazédeiben, ki Port-Royalnak 
egyik kitiínősége volt; ki főleg hallgatóst\gát és dicsőségét tartván 
szem előtt, a tényeket jól adja elő,. de sokat idéz, értekezik, kitér, 
elfeledve, hogy az erő az egyszerüs~gben rejlik. E;;yébaránt nem 
szabad szem elöl tévesztenünk, hogy ezen szónokoknak épen az hi
ányzott, mi nélkül az ékesszólá~ lehetetlen, tudniillik: a nép. 

Morallsták. Salnt-t~vremontl. 
Ezen korszak rajzát leginkább a moralistáknál keressük. Saint

Ev•·emond Károly (1613-1703) normandiai nemes, azon idö!'lzak 
minden háborujában résztvett; hosszu élete alatt nagy becsülésben 
állott Francziaország és Anglia előkelő kö1·eiben, udvarolt a divat ál
tal ünnepelt hölgyeknok, különösen Maocini Hortensiának, Mazarin 
herczegnönek, s daczára agg korának, nem tette magát nevetségessé. 
Ennek inkább mint belső értékének tulajdonitható munkáinak hi1·e, 
mellyek frivolak ugyan, de világosság és józan ész uralkodik bennök. 
Finom, de hiányzik nála a phantasia és az érzelem, nyugodt egy
kedvüségbe merül, gúnyolja az Akademiát, mcrt ez saját nyelvet 
akar alkotni, finom gúnynyal ecseteli a nemesség hiuságát s neve t
ségessé teszi a jansenisták és jezsuiták végtelen veszekedését, olly 
szellemi filggetlen~;égg~-'1, minö az ö korában ritkán volt tl\lálható. 
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Elbeszéli, hogy egy nemes a jansenisták pártjára áll, mivel egy 
jezsuita félretolta pisztolyát, midön azt egy vetélytársára akarta el
sütni, azután szakit amazokkal, mert egy apát u4varol egy hölgy
nek, kibe ő szerelmea volt. Gúnyja gyakran megtámadja a legszen
tebb dolgokat, anélkül azonban, hogy a hitetlenség határáig men
ne, B azt mondja: "hogy a lcgajtatosabbnak sem sikerül mindig 
hinni, sem az istentelennek sohasem hinni." A r 6 ma i n é p k ü l ö n
b ö z ö g e n i us á r ó l irt elmélkedéseiben a nagy nemzetről azokat- · 
lan őszinteséggel s merészséggel nyilatkozik. Szóval, ö az akkori 
iz lés egyik képvisell>je; gúnyolódásai azonban :;ok kellemetlenséget 
ezereztek neki, mellyeket stoicus nyugalommal elviselt. 

La Rot•hcftHit>Rnld. 
Rousseau azt mondja Francois La Rochefoucauld (IG13-80J 

Ma x im á i r 61, hogy "szoruoru é~ vigasztalan könyv, fölegaz ifjuság
ra melly nem szereti soha az embert ollyannak látni, miut a mi való
jában." Az élénk tevékenység, melylyel résztvett a Fronde ármá
nyaiban, a kicsinyes ambitió ezen űzelmciben, a nemes \·onásokat nél
külözö ezen áldozatokban, ama nagy szavakban, mellyek alatt tulaj
donképen a legnyomorultabb és személyes érdekek lappangtak, hoz. 
zászolttatta öt aljas czélokat és indokokat látni mindenütt, még az 
erényben id; igy szállott ő alá ifjuságának lovagias eszméitől Ma x i
m á i nak hideg moraljáig, melly örökösen ezen the ma körül forog : 
minden cselek edetnek önzés a rugója. Egyike lévén 
a legkitűnöbb férfiaknak XIV. Lajos udvarában, sok megjegyzést 
irt össze pedanteria nélkül, mellyeket minden összefüggés nélkül ad 
elö; ami a bölcsészt arra birja, hogy lánczolatot keressen bennök, 
mellyet ő mellözött; a világfiuak tetszik bennök meg8zokott szel· 
lemi közönye ; az irodalmár bámulja a kifejezés elevenséget, a 
határozottságot és világosságot , mi a benyomást rendkivül élén
kíti, s amellett az olv!lsÓ értelmének mégis sokat fenhagy a meg
fejtéere; igaz, hogy a tömörség·re való törekvése gyakran homályos
sá teszi, s az epigramm alatt, közelebbről tekintve, gyakran haszon
talanságot találunk. Habár egyébiránt aagyon szeret általánosság
ban beszélnis az emberi lélek titkának tartja azt, mi tulajdonképen 
a pártok titka; min1lazáltal nem boszant mint Hobbes, mert az 
erényt csak akkor támadja mel?, midőn azt tettetésnek hiszi, s ha 
az ember egy bizonyos kort elért, nagyon is lwjland<i felkiáltani: 
La Rochefoucauldnak igaza van. 

Az emberi romlott8ág ezen eszméje másoknál ie feltalálható val
lási okok~61; Pascal G o n d o l a t a i-ban olly sz igorral i tél az ern
herrről, mellyet embergyülöletnek is lehetne mondani, ha gyógy· 
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szerül nem mutatna mindjá.rt a kegyelemre. Hasonló jansenisticus 
szigorral nyilatkozik Nicole is, ki ostoroz anélkül, hogy tauácsot 
adna, okoskodik anélkül, hogy megintlitana; de J u g em e n ts t é
m é r a i r e s, M o y e u s d e m a i u t e n i r l a p a i :-; (·~s A c c o r d 
entre l' amonr-p1·nprc et la charit{\ czimii mü\·eiLen sok 
t.:sinnal és finomsággal tlírg)·alnéháuy n.i poutot s lJ~lmt a Rziv leg
mélyebb rediiibe.•) 

Ln Bruyerc1 .. 
Ha La Roehefoucuuld rágalmazza az cln!Jeri lh.'lllet, Jea11 de La 

Bt·uyére de Dourdan (1 644--%) ugyanazt teszi, J c ll em e i-t a leg
sötétebb szinekbeu ec!!etelvéu, azonhan minden sarcasmu~ nélkül. 
Eléjök teszi 'r heophru.stos J e ll em e i-t, kéhu\gkivül ezáltal csak 
éreztetni akarja, meunyiv(~l maga!!ahban áll il amannál; a ~iirög 

iró (tekintet nélkül a politika, a vallá11, a há~i iÚrt!a~ág kiiliinbözö 
állapotairaJ csak kiinnyedéri vázol s tiibbuy i1·e criak tiiulegeket inkább 
mint egyes élesen kifejezett jellemalakoka t; La BI'Uyére ellenben olly
kor egyéneket fel'it inkább, mint typusoltat, de mindig szerencsésen, 
hízelegvén a gono~:~zságnak a:.~által, hogy 1:1okszoros és mindig uj al
kalmazá!wkat találtat föl vele. Józan goudolkodásu t'~~ jó izlésii mint 
tiibbi jeles kol't.ár::;ai; irúlyának élénkségével, a kifejezés gyorsasá
gá val, a tömörséggel, a meglepő ellentétekkel megragad, mig más
részröl ébren tudja tartani a szellemet azon változatosság által, mely
lyel az emberi érzelmek meghatározhatlau árnyalatait ecseteli és 
08ztál yozza. 

A morali~:~ták kiizé 11orozandcí azon 5záruot~ l\I em o i r-irú, kik 
utánozhatlan szellemmel tükrözik visaza ama társadalmat. A már 
megnevezetteken kivül Ret:.~ bíbornok emlékiratait, me Ilyekben maga 
föszereplö, élénk jellemfestéH, éle~ megjegyzések, ifjui tűz, s a kife
jezések eredetisége jellemzik. 

Salnt-Simou. 

Saiut-Simon het'l\zeg (1675---1755), maró él! mély szellem, hat
van P. vig észlelte az u d v art és a tárt~adalmat; mig a többiek XIV. 
Lajos kormányának bám1dt t·endesaégét tüntetik elénk, ö megmutat-

1) .Jamais le coeur humain n' a été mieux ana.tomis~ que par eas messieur~." 
Sévigné, 82. levél. Gyakran szól err öl, pél dll. nl a 94-ben: .,Vo yez comme il fait 
voi r nettament le coeur humain, et comme chacnn s' y Lrouve, et philosophes et 
·"m~éni~tes 'et Molinistes, ct ton t le moude en fiu; ce qui s' a ppeile chareber dans 
!Cl fon d du COeUr &VBC UUe Janterne, C1 est CS qu' i) fait j i J liO UR cléCOUVl"C Ce que 

n••US senton~ tou~ lf'R j o nr,,, et. ')Ile nou~ n' a von~ pa~ l' coprit ,J6mélor; on ll\ 
c:inr~trit~ d' lf.VOlHH'. 

l! VL 17 
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a nekünk annak árnyoldalait, a zavart mozgalmat, midön a régi al
kotmány meg volt szoritva, de nem volt megAemmisitve, s a formák 
tulélték a kioltott szellemet. Anélkül, hogy magát a király által el
vakittatni vagy a regensség által megve!lztegettetni engedné, szereti 
a jansenistákat, de nem óhajtja öket a parlamentben látni j borzad 
az absolutismu~tól, de nem ismer más mint aristokratikus szabadsá
gokat j l) csak az udvnrt látja, s ~,zt hiszi, hogy egyedUl vele s általa 
lehet a nemzet boldog. Szeret vis11zaP.mlékezni rája, hogy Voltaire 
az /:í atyja jegyzőjének fia volt, s hogy gyakran vitt hozzá okmányo
kat aláin\s vrgett : minrlent. kiváncsi figyelemmel vizsgál; s bizonyos 
gonoszAággal találja el a valót, még ha nagyi t is; bámulatra méltó ké
pek egész sorát tárja elénk, a királytól kezdve az egyen rulaá.s szol
gáig, a tábornoktól a gyóntató-atyáig, n.z ajtatl>s Fénélontól kezdve 
egész a trágár Duboisig; vegyit mindcn szint, és mégis valameny
nyit láttatja, és annál nagyobb mP-részséggel fest, mivel nem szán
dékozott emlékiratait életében kiizzétenni 1). 

Ez Francziaországnak valódi regénye, történe te; me rt vég
re is, ha Bossuet-t kivesszük, kevés jeleset tudott e kor.izak felmu
tatni e ncmbrn, valamint n képzelődés m üveibP.n. 

Fontenelh.,. 
Ezen korszak legutf)lsó képviseHije a roueni születesü Le Bovi· 

er de Fontenelle (1657-17ú7) volt; leghosszabb életü az ujkori 
ir·ók között, kortá1·sa három nemzedéknek. Nem elsörangu i rói te het
ség, s habár nP.m esik m~ előítéletek és szenvedély ek hibáiba, nem 
képes nagy~zerii mí[ alkotására. Legjobb munHja az E l o g es
ok, mellyeket mint az AkadP.mia titkára az elhunyt tagok felutt irt; 
s habá•· ö sem ment a bámulás azon r agályos betegségétől, melly az 
akademi:íkban uralkodik, mégiR elö adásában elég öszinte majdnem az 
igazmondásig; nem annyira mély mint széles ismeretekkel bir, 
mellyek szükségesek az ö hivataláboz, s a j ó érzék megvan benne a 
mások által elkerülhetl~nnek tartott fitf)gtatás mellözés~re. Fénélon 
az elhunytakról irt pá1·boszédeiben (D i a l o g u e s d es m o r ts) el
sö sorban a moralt. tüzte föladatul, s nem takarga tta az elhunyt kirá-
3lyok hibáit, ezekkel akarván javítani az élö fejedelmeket. Fontenelle 
z övéiben bizeleg a váratlannak és p aradoxonnak ; ö is mint Lucian, 
sőt inkább mint. ez, sze1·eti az ellentéteket, s egymás mellé állít 

4
) Az első kiudás 1789-t.en jelent meg londoni nyomdaczég alatt, 3 kötl.'t

ben, válogatott dar11bokjral, mellyeket 4 pótkötet kdvetet t. 1829-31 kö1.ött. jelent 
m"g PárizAban egy telje~ kiadás 21 kötetben 8-rét .• 
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jellemeket, mellyek az életben legtávolabbról sem hasonlítanak egy
máshoz, csupán azért hogy a legnagyobb küliinbségeket Összeegyez
tetbesse s uj rnentségeket talál ha sR on j mi gyakran a logica és a jó
iz lés rovására történik. 

:M egdőzte a következő századot azáltal, hogy megkedvdteté az 
elökelö világgal a tudományokat, melly kevés idővel és kevés fárad
sággal szeretett volna megismerkedni a természet és az ókot· titkai
val j mi nézetünk ezerént veszélyes követelés, miután a tudományos 
munkák egyedüli dísze a világosság, a ren d és a ezabato~ság. Az 
H i s t o i r e d e e o r a c l e B czimü munkában, élvezete~sé teszi a tár
gya t, mellyet Van Dal e olly unalmasan dolgozott föl. E n t r e t i e n s 
su r l a p l u r a l i t é d es m o o des czimű müvében egész hévvel 
barczol egy nézet mellett, me Ilyet már nem c~ak Campanalia hirdetett, 
de Cusa bíbornok is állitott. 1) A rartesiusi tanokra támaszkodik, habár 
már nagyobb igazságok is hirdettettek, s lépésriíl lépésre enged a ke
letkező scepticismusnak. Hasztalanul keresnők nála Galilei D i a l o
g u sa i-nak mélységét j (J azonban vonz a kiilöoös és csodálatos ál
tal, s hozzáférhetökké teszi a megoldhat! an dolgokat; ez mindencset
re könnyü mód tudósnak látszani, de ezt akarta a tunya hiúság. A 
tudomány és a galanteria vegyíiléke azon kornak uralkodó ízlése 
volt j s a bókok, mellyeket a hölgyhöz intéz, badarságak lennének, 
ha ez nem ügyekeznék azokat megérdemelni holyes ellenvetéseivel, 
mallyeket tesz. 

Hire napról napra növekedett, amint a jelesek lassankint elhal
tak a a szellem pótolta a lángész t. Annyi bizonyos, ho~y, L:ir az ö 
itélete az érzelem és a képzelődés müveiben szerencsétlen, mindaz
álta\ ö egy uj iskalat alapított, melly nagy befolyást gyakorolt a ké
sőbbi nemzedékre, ro időn alkalmazta az irás meaterségét a tudomá
nyokra s bevezette a bölcsclmi kétkedést a szépirodalomba. Sajátsá
gos, mit magáról mondott: n Francziának ezülettem, száz esztendeig 
éltem, s azon vigasztalással halok meg, hogy a legcsekelycbb erényt 
a legcsekélyebb nevetségesaci soh:~ be nem szennyeztem." 

1) Sv.spicamttr, in t'e,qione solia n~.agis es.•e sulm·ea elaros et illuminatos intel
leetualea habitatorea, spiritualiOJ·ea etiam q"Uam in luna, ubi magis lunatici, ct in terra 
ma.gis materiales et erasai; ut illi intellectualia nalut·ae solares sint multum in actu et 
parum in potentia, ten·eni vero magia in potenlia et parum in ac/11, Z.anm·ea in medio 
fluctuanle., etc. Ousanus apud WilkinH, p ag. 103 ( 1802. Jti,.,d(IA). 

17* 
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

H o l t n y e 1 v e k. -- I t é s z e t. 

Néhány író tehát átengedi magát a természetesnek s illy módon 
ügyekszik ecsetel ni a társadalmat j másuk nagy és nem el palástolt gon
dot forditanak irályukra; mindazáltal valamennyien megegyeznek a 
régiek tiszteletében, és egyetértve a mil.vészet elveire nézve, nem 
vitatkoznak a! követendő minták fölött, de tanulmányozzák azokat; 
az ész uralkodik a képzelö eril fölött s törvényeket szab neki j a mü
vészet pedig abban áll, hogy a legáltalánosabb eszmék a legtökélyes b 
nyelven nyerjenek kifejezést. Habár az élő nyelvek föllandülése a 
holtakat az itészet terére vi~szaszoritotta, mindazáltal nem hiányoz
tak, kik nagy szorgalommal tanulmányozták a holt nyelveket. 

A laUnlsfák. 
A latin nyelv tanulmányozása, tekintettel a classikusok utánzá

sára, Petrarcával kezdödött; azonban mind az ö századában, mind a 
következőben eléggé cgekély eredménynyel, miután hiányoztak az 
eszközök arra nézve, hogy a tiszta nyelvet a barbár kifejezésektől el
különitsék. Politian kora e tekintetben már szerencsésebb volt, több 
classikus irót kezdtek ismerni, ezeket jobban tanulmányozták, mig
nem Bembo, Sadoleto, Manutius idejében még nagyobb előhaladás 

történt, kiknek munkái Robert István és Nizoli müveivel a kifejezés
nek nagyobb cürrectséget és finom~ágot kölcsönöztek. Famianns Stra
dának a flandriai háború történelme valamint a bergamói Maffeinek 
India történelme czimií wl\veikröl már tettünk említést, s ez utóbbi
ról elmondottuk, hogy a latin nyelv tisztaságának megóvása végett 
engedélyt eszl(özölt ki magának arra J,ézve, hogy a breviariumot gö
rögül mondhassa. Azonban az ö és Muretus halálával, daczára Lipsius, 
Scaliger, Grotins fáradozásainak, visszaesés állott be; s milly eltérés 
történt az előbbi század latiilságának szigorától, eléggé bizonyitják 
Freinsheim ( -1660.) Su p p l em e n t a Titus Liviusho~. 

A latin nyelvet az akkori idők számos controversiáiban használ
ták, de külöuösen divatozott a verselésben, s majdnem valamennyi 
azon korbeli költő kisérletet tett ezen a téren. Maseniusról már másutt 
szólottunk. Ceva és Sergardi olasz irókról is megemlékeztünk, ez 
utóbbiról azt mondják, hogy alig lehet megkülönböztetni a latin saty
rikusoktól; megemlithetjük még A veranit Flórenczböl, Cappellarit és 
~trozzit, ki a csokoládét megénekelte. 
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Azon idöbenjöttek ismét divatba a~ acro::~tic honok,nz alakot kép· 
zö versek, a talányok stb. nehéz gyermekesjátékaj, Baldassara Boni
fazia kiadott egy M us a r um l i b e r a d D om i n j cum M o l i n um 
(Velencze,4-rét) czimü ruiívet, mollynek 2 G oldala nyomtatott, 22 pedig 
me tszetekkel van ellátva s a következö tárgyakat tartalmazza: 'r u r
ds, clypeus, columna, calaria, clepsydra, fusus, o•·
ganum, ee cur is,scala,cor, tripus,cochlea, pileus, apath
alio n, rastr um, amphora, calix, cubus, serra, ara.Mégbö
vcbb Caramuel gyüjternénye (Roma, 1663, ívrét), nyolcz-száz harmincz
négy oldal, mellyekböl huszonnégy metszvényckkel van ellátva, 
illy czimmel: Prim us calamus o b oculos ponens meta
metricum, quae variis currentiu m, recurrentium, ad
s c e n d e n t ium, d es c e n de n t j um, n e c n o n c i r cum v o l a n t i
u m v e r su u m d u c t i bus, a u t a e ri i n c is o~' a u t b u x o i n
s c u l p t os a u t p l u ru b o i n fus o e, m u It if o r me s l a b y r i n t os 
e x o r n a t. Nyolcz részből áll: P r o d r om us, A p o ll o a r i t hm e t i
c us, A p o ll o c e t r i c us .•.. a n a g r amm a t i c us, .... a n a l e x i
c u s, .... c e n t o n a r i us, .... p o l y g l o t t us ..•. se p u l c r a l is. 
Egy jezsuita olly szerenesés volt, hogy a következő verset csinálta: 

'l'ot tibi sunt dotes, VIrgo, quot aidera coelo, 
mellyet a versmérték hátránya nélkül 3312 változatban lehet vissza
adni; illy combinatjókkal Ericius Putcan us négy oldalt tölt be. 

Francziaország dicsekt>~ik Claude Quiilet C a ll i p a e d i á-já
val (1655). Ménagc, Fraguier, La Rue, Polignac bíbornok csinnal ir
tak; jelesebb Ren é Rapi n, ki a Ke r t e k-et (Les jardins) 3000 vers
ben megénekelte Virgiliu., modorában ( 1665); rimei összhangzásban 
vannak a tárgy gyal, mellyct ö tekintve a Icirás változatosságát sokkal 
vonzóbban dolgozott föl w int Delille; Santeuil ( -1697) megéne
kelte a nagy király gyiízeimét s felirásokat sze•·ke8ztett emlék
szobraira. 

A telil·atok é~ Hzép tndomi111yok akodemlája. 
A feliratok szerkeszté,;ére a winiszterek a tudományos akade

mia tagjai közöl négyet szoktak volt kijelölni, ldknek feladatuk volt 
az érmek és a versaillesi udval'i ünnepélyekhez szükséges feliratokat 
is készíteni. 1701-ben ezen müködés szabályoztatott, a tagok száma 
negyveore emeltetett, s az uj intézet a fe li r a tok é 8 a 8 z é p t u
d om á n y. ok ak a d em i á j a elnevezést nyerte. Ezen akadernia lé
nyeges é•·dcmeket szerzett a elaseikai tanulmányok előmozditása 

körül. 
A ll)'clvlaui itéözet Sciopius Gáspár (Scbopp) és Voseius Ger-
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luu·d munkái által igen magas polc::.ra ernelkcdcit. Az első ( 1576 ·-
1649), háboruban az t•gel!z világgal, a protesta11sokkal, akiktől elpár
tolt, a jczsuitákkal, akikl1ez nem akart c~atlakozni, erejét satyrákLan 
es veszekedésekben pazarolta cl j Cicerót szigoru eritica alá yette; 
Milanóban kiadott G r am ma t i c a p L i l o so p h i c a czimü munkája a 
czimen kivül nem tartalmaz semmi bölcijclmít, e nem is különbözik 
a többiektől másban, mint hogy a gerundiumokat és supirJUmokat nem 
teszi az igék közé. Strada ellen, kit hire miatt gy ülö l t, írta I n fa · 
m i a Fam i a n i czimü ru ü vét, mellyben számos barbár szót sorol föl 
az ö munkáj1l.ból j J u d i c ium d e st y l o h i e t o r i c o czimü iratában 
szemére veti a barbariemusokat Lipsiusnak, De Thounak, Casaubon
nak lil má~ német és franczia íróknak, nem kimélve Manutiust és 
Maffcit sem. Vossius (1577 -16-!9) valamennyinél jobb nyelvésze 
korának, a correctséget előmozdította A r i st a r c h u s, si v e d e a r t e 
g r amm a t i c a czimü munkájával és a modern irók által használt de 
nem classikus kifejezések repertoriumával (D c v i t i is sermo n is 
ct glossematis latino-barbaris); kiadta még a Falso
s us p e c tá-t, mellyekct ö daczára a pedansoknak, elfogadott; ebböl 
lá~ni, mennyi kifejezést és szót visszautasitottak csupán azért, mert 
Cicct·óban nem tordultak elő. 

A jozsuiták tisztán írtak latinul, habár könnyen beleestek a 
szónokhLI:~ba j ez a hiba igen olterjedt ama rcndnél, s talán ounan 
eredt, hogy mát• kot·a ifuságuktól a tanítással foglalkoztak. Számus 
tankönyvcik között különös megemlitést érdemel Famiano Stra<l.a 
P r o l us i o n i czimü ltönyvc, mclly rhetorikai szabályokat és példákat 
tartalmaz s ezek között azon nehéz kitiérlct is előfordul, hogy a ~zcr
ző egy 1<kadcwiát képzel mag·ának, mellybcu a mult század legjcle
scLbj;;i egy szerzcményt adnak elö, utánozván a legnagyobb latin köl
tők egynémellyikének modorát. Giano Pat'fasiu utánozza Lucanust, 
Bembo Lucretiust, Castiglione Claudianust, Ereole Strozzi Ovidiust, 
Andt·ea Navagero Virgiliust j Qucmo X. Leo t udom á n y os ö r ö
m c i n c k cs z köz c tréfát iiz. E kisél'lct, tekintetbe nem véve az ered
ményt, mindcncsctrc a t;zcrzö rcndkiYüli jártassága mellett bizonyít a 
classikai irodaluruban, mcrt c~ak igy vala képes fe ludatát megoldani. 

A port-royali jansenisták e tekintetben is akartak a jozsuiták
kal vetélkedni, s Lancelot latin é11 görög nyclvtanai általánosau azon 
elismerésben részesültek, hogy legjobban vannak berendezve, leg
czélszerübbck, kitünő példákat tartalmaznak, habár nem hibátla
nak JS. 

Ily rszközökkcl már khctf,ég"s volt a régi clast~ikusokból jobb 
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kiadásokat reodezni, Németország, melly utúbb a többieke( tulszál'
nyalta, a classikusokat akkor frauczia fordításokban olvasta; s alig 
dic:> ekedbetik a genfi Spanhcim Ezechieliel ( -171 O), ki Julianus nlm
peratores"-eit ford itotta. Angolország másodrend ü tehetségek wel
lett Bentley H.ichárdot ( -11 42) sztllte, e rendkivül UJély tudományu 
férfiut, ki élénk és tttJom, ollykor, hol szükséges, vig irmadorával 
megzavarta az illy erélyes és egyszersmind loyalis harczhoz nem szo
kott kortársait. Hollandiában ezeu tanulmányok virágoztak, hol Heiu
sius Dániel ( -1655) az i tészetet nagy tudománynyal és szigorral 
gyakorolta. Grotius is sok kiadást rendezett, ki rendkivül ügyes volt 
abban , hogy egy ik szerzöt a másik segedelmével magyarázta. 
Barth Gáspár az A d v e rsa r i a-ban, habár minden összefüggés 
nélkül, számos észleletet i1·t le. · 

Hlrlapok. 
Már elöbb tettünk említést az irodalomnak egy uj neméröl, 

melly rövid időn nagy fontasságra vergődött és pedig nem csupán az 
irodalomban. Dcnis dc Sallo, a párisi parlament tagja, 1665. január 
5-én adta ki a "J o u r n a l d es Sa v a n ts" első számát; ö ebben 
a tudományok és az irodalom haladásáról tett jelentést, rövid és 
többnyire magasztaló czikkekben. Mindazáltal csakhamar ellenségei 
támadtak dictatori hangja s véleményeinek merészséga miatt, s mi
ulán lapjának cansura alá kellett volna vettetnie, ebbe nem akarván 
beleegyezni, átengedte azt Gallois apátnak. Ez utóbbi nem annyira 
az irodalommal, mint inkább a tudományokkal foglalkozván, Don
ncau de Vise 1672-bcu alapitotta a Me r c u r e G a l a n t-t főleg a 
költészet és szinház számára. Csakhamar kedveltté löa az iróknál 
a közönséggel való illyetén folytono& társalgás, mellyben összefüg
getien gondolataikat ugyszálván winden előkészítés nélkül eléje 
tárták. 

A XVIII. század kezdetén Francziaországnak az előbb megne
vezetteken kivül még két lapja volt: a J o u r n a l de T r é v o u x 
és a J. de V e r d u o, mc!lyek havonkint egyszer jelentek meg; 
e lapok azonban távolról sem haaonlithatók a harczoló irodalom je
lenkori képviselőivel. KiválliSágaik alapján a hatóságok közegeinek 
tekinték magukat, s hogy meg ne t!értsék a szerzöket, kiknek mun
káiról szóltak, megelégedtek azzal, hogy azokról lehetőleg tárgyila
gos tartalom-áttekintést adjanak, kerülve saját ítéletök kimondását, s 
legfölebb azon udvariassági szólaruokat alkalmazták, mellyeket a 
sz.erzö hiu önszeretete dicséretnek magyaráz a maga részére. Külö
nö~:~cu mi a drámai tl.luokákat illeti, az itélet kimondását a szerzí.íi tu· 



tajdonjog megsértésének tll•·lották volna; legtöbbnyire a lap c~k ~t 

szerzö által beküldött analyzi:<t közölte, s jelentést tett azon itéletek
röl, mellyeket a társaság ezen munkákt-a vonatlwzólag nyilvánított. 
Ezen udvariasság unalmas~ággá fajult. 

Rómában 1668-ban indult meg a borgamói l<'•·anccl:ico Nazzari 
vezetése alatt a G i o r n a l e de' l e t t e r a t i, melly 1 679· ben félbe
szakadt, s 16Hö-ban Benedetto Racchini di Borgo San-Donnino által 
ujra megindittatott, ki ezen lapot majdnem egészen maga it·ta, a 
legváltozatosabb tartalommál. 1671-ben uj lap indult meg Velenczé
ben, innen veszik et·edelöket a politikai lapok ifi, mellyek az értök 
fizetett pénzt•öl G a z z e t t e nevet nyertek '). 

Németországban 1682-ben indultak meg a L i p cs e i ok ru á· 
nyok, dc latin nyelvens inkább a multtal, mint a jelennel foglal
koztak; a 'f ll d ó s M c r'~ u r Amstordaru bau rövid élet ü volt; a 
tizenhetedik században Németo•·szágnak mindösHze még két lapja 
volt, Angiiának három. A tudósok nem tudtak azzal megbarátkozni, 
hogy kevésbbé jelentékeny emberek itéletet moncljanak felettök, s 
emialt veszckedé;;ek" l1arczok táma~tak; volt<tk azonban, kik be
látták az előnyös befolyást, mellyet a hirlapok az i1·odalomra gyako
roltak. Különösen Hollandiában ezen lapok több tudomli.nyoHságot 
tartalmaztak, UJint jelenleg sok, kötelekre tet·jcdö munka, s hogy 
nagyobb eltetjedé~;t nyerjenek, lefordították franczia nyelvre. Bayle 
1684-ben meginditottaa Nouvelles de la républiqnt• litte· 
r a i r e-t, mellyek széle~ ismeretek, finom Hág, Cllmeél, éléukség s kü
lönösen az itélet azon met·ész;;ége által Hintek ki, molly a féltudósok
nak parancsol. Le Clerc Atm_terdamban versenyzett vol e B i b l i o
t é q u c u n i v e r se ll e-jével, l Li H-i-túl HiV3-ig, ezt követte a B i b· 
liotéque choisie 1703-17l3-ig. Ezekben gond<,s gyüjterné
nyeket, loyalis elernzéöeket, jó és helyes itéleteket találunk, midön 
azok vallási elöitéletek vagy elfogultilág által megzavat•va ninéöenek. 
Morhof Polihistor-ja (1689) éR Baillet Jugements des 
Sa v a n ts-ja ( 1685) a kritikával foglalkoznak, habár mindkét folyó
iratban a számos kölcsönzés miatt az eredetit alig lehet föltalálni. Az 
utóbbi folyóirat Bevezetései majdnem teljesen átmentek a D i c t i o n-

1) Mar,uurl Ula~<z kézimluk a 1uiriz8i kirdi!JI~ kÖII!]IJúirakban ~lliwü Wllltká
jában ~ 869. s~ám alatt idéz "egy uj.ágkedvelöt, ki 1571-ben leiraté. azon uj. 
nágoli Vllgy hirlupok czikkeit, tnellyek Olaszország különhözö városaiban meg
jelentek" ; 8 azt állítja, hogy kilenczszáz póldány ujHhg vau a királyi könyvtár
bllu. Állitbának n• m leb~t hitelt adnunk. 



n a í r e c n c y c l o p é d i qu c-be, még pedig a forrás megnevezcr;e 
nélkül. 

l\fiudinkább gyakuriabbá kezdtek leuni az irodalmi m is c e J
l a n e á k is, mellyek miut a tára;~)gásra 13 időtöltésre alkalmas anya
got nyujtók, jobban tetszettek az elő kelő világnak a rendszeres 
könyveknél; ép ugy voltuk ezekkel mjnt az emlékiratokkal, levelek
kel, utazási leirásokl{n), párbeszédekkel. Az A n á -k jeles emhe
rek mondatait tartalmazzált, minök Scal iger, Perron, Pithée, Nau
dée, Casaubon. Ezen korszakban a legismertebbek ~Iénage monda
taj (Menagiana), mellyekhez még más különböző eredetüek is járul
tak, valamint a t ö r t é n e J m i és j r o d a lm j M i s c e l i a n e á k 
Vigneul de Marvillet61, melly név alatt d' Argonne carthausi szerze
tes rejtözötl; ki az anonymitás kiipenye alatt szahadabban mozoghatott 
s széles it·odalmi ismereteltet fejtett ki. J óvn l föl U lm ul ta a többi cri
tikusokat s egyszersmind mintájuk lett Claude Sal!Dlaise (Salmasius 
-l6f18). Renclkivríli cmlékező tehetséggel birt, melly a magányban 
szerzett ismeroteket megtartotta; azonban épen ezen nagy ismeret
gazdag~ág iít felületes és sok irát~r·a csáhitottH. A P l i n i a n a e 
c x e r c i t a t i o n cs-ben ( 1629) azt mond}-1, lwgy Pliniust hossza
san tanulmányuzván, s a mezöt nagyon terjedelmesnek találván, 
megelégedett 1:\olinu~;tia), a PliniuR compilatm·ával j ama fényes czim 
alatt tehát cliak Uresség rejlik. Miltonnal polern i~ja volt, kivel azon
ban nem mérkilzhetett. 

.Mint l'ritikus lcgküzelobb állott hozzá GronuviuH Frigyes Já
nos (-l li 71) HamburghóL A hollandiai egyetemben tanul ván, főleg 
latin claHsikusok szövegkritikájával foglalkozott; a V a r 1 o r um ki
adása ihoz a jogyzt:lteket lJ ir ta j ezen kiadások a tudományosság clas
sikus hazájában jelentek meg 16110 túl kezdve, k~választván a régibb 
kiadásoltból a legjobbakat, a!'-onhau uem mindig li\n az itéletben a 
kellő határ· megtartva; l'lrtlellett a kiadók kicsis~gnek teltintették az 
értelem magym·azatát. A naumburgi Gt·eviu;; György l,-1703) szin
tén táml)gatta ezen kradá~okat; utóbb ketten egyesilive roppant fá
radsággal üsszcgyüjtüUrk a különfélc f!zerzük órtekczéseit, a görög 
és római régisi·gekriil, mellyekct Oronuvius tia Jakab tett közzé. 

XIV. Lajo11 a dauphin lwsználatát·a Moutausier herezeg tanácsa 
éH Huet választá~a Hzer·ént kiadásokat készittetett; azon kiadásuk 
folytutJOS IIHlgy<~rázalokat tartalmaztak a költlikhöz é!S jegyzeteltet, 
mcllyck Kcgitségiil :;zolgáltak a l{özépszl'rii fölfogásu tehett;égnck. 
:-::iok fölösleges fordul elő bennök, mind!izáltal nem lehet tagadni, 
hogy közha~zonnal uirtak. Igcu bccae:; ltiadásol{at rendezett a caeni 
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Tannegui Lefebvre (Tan aquilfus Faber) ( -1672) ki miut önérzetes 
férfi n em félt attól, hogy paradoxnak fogják tartani. Henri Valois 
(Valesius. -1676) Ammianus Marc, llinushoz é:> másokhoz kitünő · 
jegyzeteket irt; Louis Cousin (az elnök, - 1707) a nyelvészeli ta
nulmányok terét kiterjesztette a byzanti birodalom il·úira. 

Francziaországban olly nagy volt a classikus buzgalom, hogy 
minden jelesebb iró szivesen hasonlitta.tá magát valameily régibb 
classikushoz, és ügyekezett azt utánozni. Moliere Lucretius utáu 
képezte magát s Plautust és Terentiust vette mintául; Rouaseau 
Pindáron lelkesült j Boileau Horatius szabályait alkalmazta a franczia 
irodalomra s az erkölcaCiket Juvenalis szellemében biráita j Racine 
T e a g e n es és C a r i c l e a sz e r e l ru e i t mintázta j La Fontaine 
Piatot és Plutarchot tanulmányozta s Phaedrust utánozta s azzal di
csekedett, hogy Horatius!, Homert, Ariastot és Tassot mindig tanul
mányozza t). ~Endamellett valemennyinek megvan a maga jellege j 
ök tulajdonképen, ha lehet igy szólni, eredeti utánzasokat eszközöl
tek, s Bot~suet nem Chrisostomus, Racine nem Eurlpide~, Boileau 
nem Horatius. 

A a·égick é!i az ujak. 
A régiek cultul!a egy sokat vitatott kérdésre vezetett, 1\rt'a tud

nillik, vajjon a régieket v,agy az ujabbakat illeti-e meg az elsőség. 
A tudományokat és a bölcseimct illetőleg e tekintetben csak a pedhu
sok között foroghatott fenn kétség; de a ~<zép formák, az ékesszó
lás, a költészet tekintetében mutathattak-o fel az ujahbak egyeulii 
versenytárliakat "! De:!warctt! dc Saint-Sodin bosz'l.nkodva amiatt, 
hogy Boileau nem kedvezőtlenül ítélt C l o d o v i 8-a. (1657) fölött, 
egy értekezétit irt illy czim alatt: "A franczia uyolv ét~ költészet ösz
szehasonlítálla a göröggel é::~ la.tinnal," mellyben Virgilt és Homert 
leszólja, s magát Tamcrlauhoz, Bajazet lcgyözöjéhez hasvnlitja. Per
ra u l t épitész egy "Párhuzam a régiek és ujkol'iak között a lllUvésze
tek és tudományok tekintetéheu" (l 686) czimü müvet adott ki, 
ügyesen kidolgozott s bö ismet·eteket tanusitó pát·beszéddel, wellyben 
Versaillest öpületck tekintetében Athen, az ujlwri festészeket a ré
giek fölé helyezi, 11 Virgilt, Horatiust, különösen pedig Homert ki
csinylöleg említi. Mint minden illy munkábau, ö is csak a hibákat 
veszi tekintetbe, a szépiSégekről megfeledkezik s emellett östizchason-

1) Térence eal dana meH main.;, je m' inatmis dan9 l/01·acc ; 
Hontere el son rival 8onl 111ea dieux du Parnasse ... 
Plein de Macl1iavet, ent~té du Boecace . , , 
Je chéru t' .Ar io1te, el j' estime le Tasae ; 
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litásainál c~ak fornitásol· 11t vesz al11pul; t·zzel ö cgyebiránt csak 
a !tor szellemének hódolt, s bizeigott a francziák hiuságának. 

'l'ényleg ezen kérdés csak addig volt vitatható, mig csupán 
arrol volt szó, vajjon a régiek vagy modern utánzóik jobbak-e j wi
dön még kevés rernekmü volt s ezek még nem részesültek az utókor 
elismerésében j mig végre csupán a forma forgott szem előtt, a Yallá.
si momentum nélkül, mellyre nézve a két tár~aság egymástól lénye
gesen különbözik. Ez oknál fogva mindkét rész tulzásokba tévl'dt, 
s teljesen figyelmen kivül hagyá azon körülményt} miszerént vala
meily költő vagy iró nagyaligának föfeltétele, hogy korának szellemét 
tükrözze müveiben vissza; az ókor ellenei a régieknek hibául rótták 
föl, hogy koruk szellemében írtak, ezek hivei pedig azt állitották, 
hogy a régiek tanulmányozása azok utánzásában s ez az utáncsiná
lásban áll. Fontenelle jó ízléssel, dd az opportunitás érzete nélkül tá
madja meg a régieket, miodazáltal megkülönböztetést tesz az irodal
mi és tudomáuyos é1·dem között. Le Boesu Horner védőjeként lép 
föl, kiemdvén sz épségeit a többi 1 öltökkel szemben j mig Rapin 
"Pá1·huzam a régi nagy irók kozött (1668)" czimü' müvében Cicero
nak, Virgilnek, Liviusnak adja az elsőséget Demosthenes, Homer 
és 'l'hucydides felett, feláldozván az eredetiséget a bevégzettségnek. 
Boileau XIV. Lajos udvarát Agamemnonéval teszi párhuzamba, Ho
mert Racinehez, Achillcst Condéboz hasonlitja. La Fontainc védd
mezi a régieket, azt mondja, hogy az ujkornak nincsenek Platói, mig 
Görögon;zág hemzsegett a Platóktól 1); továbbá, hogy az óda a f'l·an
cziák kezeiben nem lehet fcnségessé, mivcl tüzesek s az óda nyugodt
ságot kiván 2). Féuélon tudta tisztelni "a régiek kenetteljes könnyed
ségét" s Homcrbt'J!, Xcnophouból és Platóhól Yettc T e l em a q u e
ját. Patin orvos annyira bálványozta az ókort, hogy aszerént öltöz
ködött is, az ujkori orvosok fölfedezéscit s különöscn az antimoniu
mot és khinát nem fogadta el. 

A kutatás l.gtöbbnyi•·c a szavakra ::;zoritkozott, s Boileau azt 
mondja, hogy a közönséges szók elaljasitják a kifejezést. Perrault 
ene számos illy szót födöz föl HomCI·ban s amaz csak az egyszerli 
tagadással tud meaekülni. Racinc fölfödözi, hogy Halicarnassusi 
Dyoniains Homert azz::~ l vádolja, hogy tele van a l e g köz ö nk é g e
s e b b é~> l e g a lj as a b b ldfejezéeekkel J s ezen pass us t Boilea u 

1) La Grece en (our111illait dana aun maindre canton. 
2 j ••• , ••• , L' ode qui baisse un peu, 

l' e ut du la patie.nce, et nos 9 Ma ont du !eu. 
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elé tartva, hozzáletizi: " Elmélkedtem u felett, miszerént a helyett, 
hogy azt mondja, hogy a sz am á r szó a görögben a legnemesebb, 
inkább azt mondhatn á, hogy semmi scm aljas, miként nem a sz a r
vas, ló, juh; ama "legnemeficbb" nekem egy kissé erősnek 

látszik." 

Dac ie•·· 
Tannegui Lefébvre, ld a régiéknél mindent igazolni akart, még 

Sappho kicsapongásait is, egyetlen leányát férjhez adta (1683) ketl
ves tanítványához André Dacier de Castres-hez (1651-172:2). Az 
uj házaspár katholikussá lett, szá.mos kedvezményben része:sült, s a 

tudományos foglalkozá~nak szentelte magát: "azonban szellemi ter
ményeikben (mondá Boilea u) a nö volt az atya." Dacier asszony, 
habát· a latinban, görögben, a régészetben és a kritiká.ban liOkkal 
tudósabb volt férjénél, nem volt mégflem pedans és boldoggá tette 
öt. Sokáig ellenállott a hires emberek azon kínzói egyikének, kik 
pár sornyi emlékért zaklatják a n11gy em L ereket 1 végre albumába 

nevét beirváu, Suphocles ozen mondatát írta hozzá: "A h a ll g a
t ás a n ö nek dísz e." E zon nyel vész i pár, örökségképen, a gö
rögök és a rómaiak védelmezője lett az ellenök intézett támadások
kal szemben. Dacicr ast>zony a megromlott ízlés ellen olly élesen 
kelt ki, hogy modurát lilig igazolhatja őszintesége. 

A páriz;;i Lumotte Antal ( 167:!- ·l í 31), azon kor ~;oku t cwle
geteit, de az üres és czifra fonnáknak igen hódoló középszerii köl
tője, megtámadtatván általa , H é fl é x i o n s su r l a c r i t i q u e 
czimü irattal válaszolt, melly higgadtan volt it·va, anélkül azonban, 
Logy a dolog mélyére hatolt volna. Lamottc utóbb önmaga elron

totta saját hirnevét azáltal, hogy Homert fordította, IülHigyván bc
löle mindazt, mit sajAt nézetc szeréut rosznak éti uibá~:;nak tartott. 
A Dacicr-pár a tudomAny terén nagy eredményeket mutatott föl: a 
férj lef•mlította l-loratiust, 1\ristutelest, :-:iophoclest 1 lJ!atot éti Plu
tan·hot, ucjc pedig az llia;;t, az Odysscát; 'J'crcntiu~mak (~s Plllutu-;
nak töub vígjátékát. 

E;_.:y (:vszázaddal ké;;öbh La llarp~ iHmét fölclevcuilette az em
lített vital<érdétit, azonbau dac:~;ára az clöhaladilsuak, mellyct azóta 
a critika é~; a tudomáuyollság tÖ11 1 ö az ókuruan uem látott egyebet 
csak göl'ögökct és rómaiakat, az uj korban pedig csak. ti·ancziákat, 
kiknek érdcmök szerénte abban állott, hogy kö\·ették a görögöket; 

a németek és az angolok előtte barbárok, azért mert németek és 
augolok. 

A jJ·H·t-ruyali remeték különös é,; maga~al.Ju ~~ctupuulbúl tc-
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kintették a kérdést. ~lidőn Saint-Cyran szabadonbocsáttatása után 
meglátogatta Le Maistret, ez megmutatta neki Cicero D e o ff i c i is 
könyvének az ö ~~:ján latára eszközölt fordítását; Saint-Cyran sajnálni 
látszott, hogy előbb ezt tanácsolta Le Maiatrenek; mindazáltal oko
kat hozott fel, mellyek erre bírták, kiilönösen moodá, hogy Isten a 
malaszt renéljének minden igazságával (veritas) épugy nyilvánult a 
természet és a társadalom •·endjében min t Mózes törvényeiben. A 
D e off i c i is czimü értekezésben a papi hatalmat illetőleg egy 
igazság megmutatta neki, hogy egy pogáng esze jobban fölismerte, 
mint azóta az iskolak, mi tulajdonképeni alnpja minden polgári és 
vallási hatalomnak, melylyel I-ten az embert fölruházta. Ezután igy 
folytatta: "El kell tehát ismerni, miszerént lsten akarta, hogy az 
emberi ész minden erejét megfeszítse a kegyelem törvényének isme
rése elött és hogy nem lesz több Cicero, sem több Virgil." 

Ezen vitatkozil.sokban nem jutott senkinek eszébe az irodalom
történetet visszavezetni egész a Kalváriahegyig, hogy megkültlnböz
tetést tehettek volna a szép országa között, melly az igazságét meg
előzte s ezé közlitt, me !ly amazt követte; senki sem fedezte föl, 
hogy az egész kérdés tulajdooképen csak az emberi tökélyesség kö
rül forgott. Mindazáltal Port-royalból egy nemes hang igy hallatá 
magát: "Nem csak az egyes ember gyarapszik minden nap a. tudás
ban, hanem valamennyi ember együttvéve folytonosan halad; olly
formán, hogy az egész emberiséget annyi évszázadokon át egyetleo 
embernek kell tekinteni, ki mindig él és mindig tanul; ezen egye
terneR embernek öregségét nem sziiletéséhez közel kell keresni, ha
nem távolabb. Azok, kiket mi régieknek nevezünk, valóban ujak 
voltak minden dologban ; s mintán mi az ö ismereteikhez az egy
másra következett századok tnpasztalatait csatoltuk, bennünk kere
sendő azon régiség, me Ilyet mi máR ok ban tiszkliink" 1). 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

A sz i n h á z. 

Ha a •·égiek iránti tisztelet a formák tökélyesitését elömnzdi
totta, tagadhatlan , hogy másrészről hátrányára volt az eredetiség
nek s ollykor fegyveriil szolgált a közé,pszP.riiRP-gnek azok megtáma-

') Pascal-
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dására, kik az általa kijelölt ösvényről letértek. Saját erejökből a 
francziák két irányban vergödtelt jelentékenyaégre: az ékesszólás
ban, mellyről már emlitést tettünk, s a drámai költészetben. A szin
ház a mysteriumok 1) előadásától vette eredetét; melly utóbb, midön 
társulatok vették át az előadásokat, Uzletté vált s rnegszünt mÜvé
szet lenni. A XVI. század közepe kiirül a B as o c h e-testvérület 
és az E n fa n s sa n s o u c i még előadták a mysteriumokat és m o
r a l i t ás ok a t; de XII. Lajos után a politikai és vallási zavarok 
folytán megtiltattak az illyféle előadások, miután a satyrának sza
ban tét·t szolgáltattak. Ez okMl különféle rendeletek adattak ki, 
ruellyek a Francziaországban keletkezett szintársulatokat szabályoz
ták s megtiltották a személyek meguevezésél. Midőn l Ferencz 
Paviánál megveretett s fogságba esett, a vigjátékok előadása teljc
sen eltiltatott, mivel attól tartottak, hogy a nézők összesereglése föl
kclési nyilatkozványokra s tüntetésekre adhatna alkalmat. XIII. 
Lajos 1641-ben egy szigoru rendeletet adott ki, melly megtiltja a 
szinpadon a kétértelm ü vagy trágár kifejezések használatát; s ki
jelenti hogy az, ki magát a szinpadon illedelmesen viseli, nem becs
telen. 1538-ban volt már szinházi censura; elrendeltetett tudniillik, 
hogy minden vígjáték, tizennégy nappal előadása. előtt, a-parlament 
elé terjesztendő. 

KomikuHok. 
1625 előtt Pádzsban nem voltak rendes szinészek, de, mint 

Olaszországban, különféle szinészek vonultak városról városra, kik
nek a költők darabjaikat rendesen 10 tallérjával eladták. Párizsban 
az évenkint tartatni szokott két országos vásár alkalmával a sziné
szek megkisérlették szinházat állitani föl, s a nép, melly kedvelte az 
előadásokat, nagy zajt ütött, midön a hatóság mcgtRgadta erre az 
engedélyt. Bizonyos Brioché a X VII. század közepe fdé Párizs
ban egy marionette-színházat állitott föl; késöbb jöttek azután kö
téltáuczosok, büvészek -s lassankint a tulajdonképeni színészek. Emi
att panaszt emeltek a kiváltságolt szinházak vállalkozói; minélfogva 
a bohózati szinpadok kénytelenek voltak a pantomimikára szorit
kozni, a szinészeket parodizálva és értelem nélküli szótagokat sza
valva versek alakjában , nehogy megsértsék a kiváltságot. Mint
hogy a közönség nem tudta megérteni ezen előadásokat, valamint 
jelenleg librettók nélkül nem képes megérteni a mi tragikai ballet
jeink badarságait, azon szokás jött divatba, hogy papir-szeletekre 

') l.~sd XI. llilnyv. 144. 146. lap. 
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nyomattak néhány sort annak megmagyarázására, mit a mozdulat 
megértetni nem volt képes; minden szinész el volt látva illy pa pir
szeletekkel s azokat a közönség közé szórta. K ésübb ezek helyett 
versszakok jöttek divatba ismert dallamokkal ; a zenekar játszott, a 
szinpadon fölállitotl személyek énel{elte k B a közönség velök együtt 
szintén énekelni kezdett, mire általános hangverseny keletkezett. 
Ezen szokás lasRankint tovább fejlödött e tökélyesbült, ugy hogy 
utóbb a versszakoR fölülről egy készülékrlH legöngyölödtek s minden 
jelenlevő helyéröl könnyen olvashlltta azokat. 

Az olasz sziué11zek 1577-ben telepedtek le Párizsbar1 s habár a 
parlament 10,000 livres büntetés terhe alatt eltiltotta öket, rendki
vüli részvét mellett játszottak s a belépti dij négy soldo volt. Az 
olaszok Mazarin bibornok pártfogása alatt behozták az operát is J 645-
ben. A tizcnhl\t éves XIV. Lajos Thetie és Peleus lakodal
m á- ban t á n c z o l t a királyi családdal és az udvarral, utóbb pedig 
a Föl fe g y v e r z e t t H e r c u l e e-ben saját lakodalma al kalmá
val a királynéval. 1672-ben Lullinak átengedték az opera számára 
a Palais-Royal termét, melly e czélra szolgált az 1763-iki tüzvészig. 
Midön Moliére halála után Marais társasága a palais-royalival egye
sült s állami subventiót nyert, a szinészck társadalmi állása is emel
kedni kezdett. 1697 -ben ~ szinészelt kiutasittattak, mivel a Fa u ss e 
p r u d e-ben Maintenon aRszonyt szinpadra vinni merészkedtek; ti
zenkilencz év mulva visszahivatván, tizenötezer livresnyi segélyösz
szeget kaptak ; l 762 ben egyesittettek az o p e r a c om i q u e-vel; 
1779 ben megszUntek az olasz előadások, nevök azonban megmaradt 
egész 1793-ig. 

Minden szinház tartozott megmaradni a maga szakmája mellett 
s nem volt szabad a mások játéknemébe avatkoznia. A szerzöi jogok 
nem igen voltak biztositva l); a darabokat e ladták a társulatoknak 2). 
utóbb azonban igazságosnak találtatván, hogy a szerzö fáradsága s 
az eredmény aránya szf'rint részesülj ön a jövedelemben, törvény által 
korán lőn biztositva részére a bevételnek egy része, mignem ez bizo· 
nyos minimumot nom ért el. Ezc.!n minimum a téli estékre egyezer-

1) MoJ;ere a Précieuses ridicule1 elöszavában emiatt következőleg fakad ki: 
O' est une chose ét1'ange, qu' on imprime les gena malgd eux; je ne vois rien de si 
injuste, et ie pardonnerais volontiers toute violence plutót que celle-lá. Két BzAzad 
mult azóta s moRt is ott Allnnk, ahol akkor. 

2) Attilabi és BerP-niceért Corneille 2000 livreRt kapott ; Salamisto·e Moli
henek 1000 lvrt jövedelmezett., 11 Coin •'mmaginaire lfíOO-at., Don Gm·z1:a 968-at, 
Le miranthrope ll 00-at. 
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nyolczszáz, a nyáriakra egyezerháromszáz livresben volt megál

lapítva. 
Olaszország és Anglia példájára a szinházat nök elejénte nem, 

azonban elökelö s müvelt emberek látogatták, minek folytán a szin
pnd megtisztult a trivialis és durva k4tértelmtiségektill ; midön késÖbb 
Richeiieu a ~zinpadot pártfogása alá vette, a decorumra több figyel
met kezdtek fordítani, a drámai múzsa a régi clasaikusokban kereste 
mintaképeit, a cselekvények szabadságát megszoritották 11 a szó az 
illem határai között mozgott. A legkedveltebb darabok mindazáltal 
még mindig az olasz bohózatok vagy kiR vigjátékok voltak, mellyek 
az előadóknak több alkalmat nyujtottak tehet~é~eik kifejtésére, mint 
a !!zerzöknek. A sz in pad minden kt'·sziilék és illusio nélkül volt; a 
diszitmények a jel en et változásoknál is mindig ugyanazok ma1·adtak: 
az elökelil ifjak s a divathUsök a !lzinpadon ültek, s abban lelték leg
nagyobb mulatságukat, hogy a kiizönséget bo~zi.l.ntott ák s nevettet
ték azáltal, hogy utánozták a szinészek mozrlulllta it é~ Hzavaít, tap
soltak és fütyöltek 1). 

Jodelle iskolája megujitá a vigjátékot, de méginkább a tragoc
diát az!Utal, hog-y kiilönválva a társulatoktól, a görögiik nyomaiba 
lépett. Alexand re Hardy (lfitiO W31 ), cornicus és a má.sodik párisi 
szinház dráma-irója, bámulato'! könnyüséggcl kezelte a dialogust. é~> 

a verset, s minteg y fil tO drámát irt üs~;ze, valamennyit Plautu~tól, 

vagy Cervantestől kiilcsüniizve ~ az err-detit legf,ilebb annyiban mó
dositva, hogy megtoldotta korának fecsegfí modorá.val ij izetlenségei
vel, a hőBökbiíl bókoló Hzerelmeseket csinált. Iskol~jának jelleme, 
hogy minden fajt iiiiHzekevert, sa claflsikml HzabAlyokat nem vette te
kintetbe ; sajátságos kezdet ,volt ez a szini irodalomra, mellynek jel
leme n ern lehetett volna má.~, mint a !lzigc,,·u e'llTectst!~. 

( :m·ueille. 
Piert·e Corneille, Koueoból ( 1606-84), hu,.,zonhárom éves korá

ban irta M é l i t e-jét, azután C l i t a n d t' e, és L a v e u v e-öt (az öz
vegy), melly dat·abok nagy hatast idéztek eW, miután megfeleltek a 
ko t· romantik us és affectalt szellemének ; M e d e a ( 1635), mellyet 
Senecaból meritett, megelőzte C i d-et, melly megalapítá az ő dicsősé
gét. Ezen jellemet ö a spanyoloktól kölcsönözte, kiben a nemes an
tik hösieFJség olly kitlinöen egyesiil a gyengédség, szendeség és be
csület ruodern érzelmnivel. A val6j:l.ban h·agikni ~wlyr.ctek, a küzde
lem a kütcleRsl,g K a félelern kiiziitt, egyrét;zriíl az atyai heesiiletet 

') Lá~d :u :mgol .,zjuhflzról moudol.bkat a X IV. ki\11yv. 42 f.-jez. 
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megboszulni, másrészről azt, kit ezeret, meg nem sérteni, a szenve
délyek, mellyek minden kebelben visszhangra találnak, a csinos, tisz
ta, minden nevetségestől rnent nyelvezet biztositották számá1·a a kö
zönség tapsait. Másrészről egy fiatal leánykn, ki ntyja gyilkosához 
fé1·jhez megy, még pedig azon rövid időtartam után, rnellyet a drá
mai fejll:ldés szabályai megengednek, valójában uem szereucsés lllak. 
Chimene alakja nagyon mcssze áll az angol szinpad IJ&gyszerü női 
jellemeitől; sem ll, sem kedvese nincsenek ugy featve, hogy sorsuk 
benniinl(et élénken érdekelhetne; szükséges volt tehát Leleszlíni a 
darabba az infans n ö fölösleges és hibás alak ját, ki sziutén szerelmea 
a hösbe. A cselekvény csak a közbejött esdek összehalmozása által 
nyer némi conventionalis valószinüséget 1). 

A bit·álatok, mellyek C i d-re vonatkozólag megjelentek, nem 
annyit·a annak gyöngcire, mint inkább kidolgozására vonntkoztak. 
Richelieu, ki a nagyravágyás egyetlen élvezete iránt sem volt érzé 
ketleu, vázlatokat készitett szornorujátékokhoz, mellyeket má9oknak 
kellett kidolgozniok, mint Fontenelle irja, annyira megijedt C i d 
megjelenésére, ruintha csak a spanyolokat látta volna Párizs kapui 
előtt megjelenni; s mint tudjult, igen sok ollyan ember va u, ki haj
landó a nagyok hiuságának szolgálni. A pedanteria felfegyverezte 
magát a vonalzóval s az órával; d' Aubiguac volt az első, ki azt ál
lította, hogy a tragocdia ltészitésénél okvetlenül szültséges az ari
stotclesi szabály ok szigoru követése; Mairet ezen elvet gyakorlatilag 
alkalmazta; Scudéry, rajongó tudós, ügyekezett bebizonyitani,hogy a vi
lág el van fogulva, midőn C i d-et bámulja; s Rir.helieu felkérte az akade
miát, hogy legyen biró a vitában. Az akadernia ezen feladatot elég méltó
sággal és tapintattal oldotta meg: a magasztalással tal(arékoskodva, 
szigoruan ragaszkodott a elaesi ltai szemponthO'z, azonban sok szigoru 
és igaz megjegyzés mellett ügyekezett a darabnak igazságot szolgál
tatni, habár ignoráini látszott, hogy egy mestermü felett kell itéle
tet mondania. Ezen critika, ha nem is teljesen, mégis legnagyobb 
részben Chapelain müve volt, s a La Bruyére elmondhatta: "A leg
jobb da1·abok egyike, mellyeket eddig látni lehetett, C i d, a legjobb 
critikák egyike, mellyeket eddig csináltak, az, melly C i d-re vonatko
zólag iratott." Balzac azt állitot ta, hogy Corneille, ha C i d-je tett
sz ett, elérte a czélt, s nem veend8 tekintetbe, vajjon az ut ezen 

. l) Mago in a mü vész elnézésével s a tud6s Uszioteségével kimutatta a Gid 
számtalan U:nachronismUBá.t, s azt moodta , hogy a képzelet müveit nem szabad 
a történelem azigoru kritiká.já.val megitélni. 

XVI. 18 
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czél elérésére más-e mint az, mellyet Aristoteles jelölt ki vagy nem. 
Corneille védelmezni akarta magát a tekintélyekkel, nem annyira 
azért, mintha kényszerítve látta volna erre magát, mint inkább azért, 
hogy csillogtathassa tudományosságát e elmondhassa: "Ezt én is 
tudtam. u De Aristoteles tö1·vényeit igen hahit·zatlanoknak kellene 
tartanunk, ha Corneillenek sikerült volna bebizonyítani, hogy darabja 
épen azért tetszett, me1't azokat követte. 

Bármint legyen is azonban, a francziált azon véleményben 
voltak, hogy azinházukat a görög minta s.t~erint alakitották; miáltal 
el~rulták, hogy legfölebb is a szcrvi fnnnákkt tanulmányozták, de a 
lényeges szabályok benső azellaméhe nem hatoltak. Azonban tekintve 
a szct·vi formákat is, a görögöknek nincsenek fölvonásaik, Aristo
teles nem kölönböztet meg mást miut a prologot, a choruat, az epi
aodiumot s az exoduat: a chorus, mellyWI a tragoedia eredetét vette, 
mindig a förészt képezte. A görögök jellemeiket a történelemből s a 
nemzeti vallásból kölcsönözt.ék, a francziák nem; amazokban sok a 
lyrai, ezekben semmi; amazok nem tekintik a hely és idö egységét, 
ezek követelik; amazok hőseiket eredeti természetességökben állit
ják elénk, a fmncziák meeterkélt aiRkokkal állanak elé, mellyekben 
az igazi ezereimet az udvariasság pótolja. 

S mégia azt állították, hogy n modern tragocdiát a régi után 
mintázU.k. A tragoedia Francziaországban a monarchiai nagyRág kor
szakában szülctvén, az udvar volt minden, érzelmek e nyelv ezt tük
rözték vissza; a nép t öl elszakadván, el vesz té fesztelenségét, lemon
dott az előbbi l{m·szak hagyomány airól, holott ha ehelyett a történelem
mel és az uj érzelmekkel párosította volna a formák ama csinját, a 
modern tragoedia typusává lehetett volna, merész inspiratióval téve
dések nélkül, mélységgel bizarraágak nélkül; az igazi érzelmek ne
mes, gyöngéd, helyes és erős kifejezésre találtak volna. 

A pedansok doctrioair követelései Corneillet letéritbették azon 
ösvényről, mellyet ö kezdetben szabadon választott ; de a tragoediá
ról irt modern fecsegéseknél sokkal tanulságosabbak az általa ké
szitett elöszók, mellyekben a szerzö előszeretetével de egyszerli
mint annak értelmességével palástolja darabjainak hibáit, s kiemeli 
azok érdemeit; látni ezekből, milly szigoru lelkiismeretességgel ta
nulmányozták akkoron a müvé.:~zetet a mennyire ártott ennek, hogy 
a szabályoknak szolgailag alávetették magukat s hogy a görögöket 
csak a tbeoreticusok priamáján keresztül tekin tették. Corneille azon. 
ban inkább természeti trhrtségével mint ismeretével birt a müvé
&zetnek és szabályoknak ; hiányzott nála a finom izlés is, a biztos ité-
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let s a genius rendithetlen merészsége; s ez okból nem érezvén ma
gát elég et·ösnek, hogy megvesse azon udvaronczokat, kik öt kritizál
gatták, s félve a kritikátúl, aláveté magát azon szabályok zsarnoksá
gának, mellyekri.H maga nyilvánította, hogy "roszul ÍHmct·vék s ro
szul alkalmazvák" ; ahelyett hogy átengedte volna magát eredeti 
inspiratióinak, mellyek öt mind~n gyöngesége melle! t a részletek
ben, megragadó szépségü alkotásokra képesitették volna, a pedaosok 
után indult 1 otthagyván az uj hősöket, alig hogy fölfedezte öket; 
B miután Medeá-t sa Komikus csalódást (l' Illusion co
mique) egy Shakespeare erőteljes szabadságával mega.lkotta, fölál
dozta az eszmét a szervi formáknak 1 hogy az idő és hely egységébe 
beszoritson cselekvéoyeket, mJlyek azzal ellenkeztek. 

Illyen volt H o r ll t i u s-a. A modern hallgatóság mellyoek mo
rálja nem rabszolgája az érzéltetlen hazaszeretetnek, kénytelen elitél
ni a testvérgyilkolást; Corneille elvéteti Horatiussal a Curiatiusok 
nővérét; Roma királya meghaiigalja a beszédeket, föloldja a bünöst 
olly önkénynyel, mioöt XIV. Lajos sem engedett volna mr.g magá· 
nak s melly csak egy megmentett nép fens,;gét illeti meg. 

H e r a c l e u a-ban apró incidensek ftjlődnekj a két hamis Herac
lcus, kik nem lévén atyjok iránt biztosak, nem ro erik elvenni a nőt, kit 
te!\tvérökiil tartanak ; Phocas, ki nem meri öket elitélni abbeli félelmé
ben hogy az egyik az ő fia: mindezek olly helyzeteket sz ülnek, mellyek 
inkább vigjátékba valók. Kevésbbé különös, habár gyönge és való
sziniitten N i c om é d e. Egy !lyriai épolly kegyetlen mint beteges 
királyn/í fölneveli két fiát anélkül, hogy nyilvánitaná, mellyik az el
sőszülött s eszerént a tróuiiröküs j midön megérkezik a kijelentés ide
je, föltételül tüzi, hogy az 1 ki a trónt akarja örökiiloi, ölje meg 
Rodogunó.t, kibe mindltetten !!zerelmesek ; megrémülve ezen föltétel 
felett a választást magára Rodogunára bizzák, ki viszont azt követeli, 
hogy gyilk,•ljá.k meg anyjukat. A pokoli iskola találhatott volna va
laha borzasztó bh conccptiót '? 

P o m p e j n s h a l á l á-ban a h ös )áthatlan, s halála a máso
dik felvonásban beszéltetik el, eszerént minden a gyilkosok megbün
tetése körül forog; a ezél moralis, do hiányzik a cselekmé.Jyben az, 
mi az érdeket fölkelthetné. Caesar alakja lealacsonyul, mig Cornéliáé 
jól van tartva. C i n n á-han a hős és Maximus megv('tésre méltók; 
Emilia, )láhítlan és hűtelen, kit hanyatlásában csupán a társadalom 
tart vissza, mellynrk h~tborut üzent. Augusztusért nem remegünk, 
mert nincs valódi veszélyben j s megtapsolván öt, midőn megbocsát, 
nem 1 ndjuk okát adni, 111iért ::~jánrlékozza meg az összeeskiivöt ba·, 

lB* 
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rtlteágll.val. Ezen darabban Corneille tele római classikus erövel, 
mint dinlecticus és bölcsész ragyogó. ékesszólást fejt ki, a legjobb 
kormáoyforma s az összeeskllvések dicsőségét illetőleg, melly esz
mék fejtegetésére öt a Fronde vezette; s a város és az udvar, mint· 
egy kárpótolru1dó öt az első kellemetlenségékért, C i n n-át elhalmoz
ták m agasztalásokkal, söt C i d fölé helyezték. 

Mennél többet vesztett egyébaránt Corneille eredetiségéböl, an
nál nemesebb, hibil.tlanabb, világosabb, tisztább lett it·álya; merész 
és fönséges eszméket tömönéggel fejez ki, melly legkevé~:~bbé sem 
árt a világosságnak s e mallett mindig megtartja a jó hangzást; 
Lucanustés Senee~H vészi példányképül, mindazáltal elkerüli azok 
tult erheltségét és tulzását; tudja magát mérsékelni, s mindig nemes, 
kivév én a szerelmet, mellyet nem ért. Nemz.etét megtanitotta a ma
gasztos nyelvN, mellyet elrontottak az erkölcstelen czikor nyákkal, 
s számos szép és nemes kifejezésekkel, mellyek általa mentek át a 
nép ajkaira, üdvös befolyást gyakorolt nemzetének jellemére. Fölta
lálja saját lelkületében a nagyságot és szabadságot, melly öt a drá
roára ragadja; innen van, hogy a hősiességet és az et·ös szenvedélye
ket jobban tudja festeni, mint a finom gyöngédségeket s a középsze
rlt érzelmeket; szerénte a szerelemnek a drámában csak mellékes já
ruléknak kell lenni. S az ö római tárgyu drámáiban a szerelern 
csakis illy szerepet jatszik, mellyet csupán azért vesz föl, mert a 
divat ugy kivánja; ez okból izetlenoé lesz, s comikussá a formákban 
és az eredményben. 

Jellemai mind nagy szabásnak, képesek hatalmas áldozatokra, 
fokozások, habozások nélkül; mind inkább eszményi mint valódi 
nagyság 1) halhatatlan typusai, mint egységes hősök bámulatos maxi
mákat hordoznak ajkaikon, mellyektöl soha el nem térnek, ugy hogy 
mi n dig könnyü eltalálni, miként fognak cselekedni. Horatiusban egy 
ös róm ait találunk, Diegoban és Rodrigóban febdalia lovagokat; 
alakjai typusok inkább mint emberek, egy érzelem, egy eszme, egy 
szenvedély személyesített abstractiói, Cid kivételével beszédek in
kább mint személyek s bájosan is lehetne azokat valódi személyekül 
képzelni; az ő női jellemai nem találhatók fel a közönséges életben; 
zsarnokai tulzottak ; e ezért van neki szüksége folytonos emphasisra. 
Egyedül P o l y e u c t e szól a szivhez, mert tisztán emberi érzelme
ket fejez ki, s egy fönséges drámai eszmén alapszik, azon harczokon, 

1) A csodált Qu' il 111ourut mi egyéb mint kifejezése minden hadfi kö
telmének. 
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mellycknek az emberi akarat ki van téve; ha eltekintünk a szcre· 
lern összevegyítésétől a vallassal, a franczia szinpadnak nincs neme
sebb, nincs gyöngédebb alkotása Pnuliuánál. Ennél azon ban meg is 
tudta magát óvni a költő a~ igától, melly fölött érzé saját fölényét, 
anélkül, hogy merte volna azt mcgingatni: a régiek rémképe nem 
lebegett előtte. 

Corneille igen jó ember volt, tele ezeretettel fivére iránt, ki 
szintén tragikus költő volt, s kivel közös hajlamok egyesiték; sőt ha. 
rim ekre volt szüksége, fivéréhez fordult, hogy segitse öt ki. A tra
gikai múzsa nem vette őt annyira igénybe, hogy ideje nem lett volna 
K r is z t us köv e t és é t versekbe foglalni, mellyek semmivel sem 
állanak alább C i d-jénél. Öreg korában visszaesett ifjukori szeren
csétlen termékenységébe s dialogusokat irt az államjogról, melly 
minden időkben s minden esctekben alkalmazható legyen. Racine 
(Jean dc Ferté-Milon) cl homályositotta öt, kinek, midön A l e x a n
d r c-jét kéziratban elolvasá, azt mondta, hogy R. verselés jó, de 
Racine r.em sziilctctt dnimairónak. 

Rac int'. 
Corneille tehát nem helytelenül itólt, mert Racine ( 16 39-99) 

vallási aggályok (21:3 lap.) miatt ezen pályától visszatartóztatta 
magát, s elég erüvel birt hosszú időn át ellenállani hajlamainak, hogy 
egészen más tanulmányoknak szentelje magát. A z c ll e n s ó g es fi
v é r ck, melly darabot huszonöt éves korábAn vitt a szinpadra, már 
sokat igértek. An d r om a c h c-ja Corneille ruellé helyezte öt, kit föliil
mnl az anyag l'cndezésében, az arányosság nagy müvészctével, a fo
kozato~;~ alkotással s a minden részletre Ititerjedő figyelemme:. Cor
neille egy vonással alkotta hösei vagy igen jelesek vagy egészen 
roszak; Racinc jobban vegyiti a jót a roszszal, fokozza az érzelmet s 
ennélfogva fölkelti a rokonszenvet; Corneille feláldozza geniejének 
erejét kora tudós követclményeinel(, mig Racine az ö csöndes és 
harmonicus modorában iiukényt is szabadon alkalmazkodik hozzá, 
hasonló a csöndes folyamhoz, melly hozzásimul az őt átölelő és diszitö 
gátokhoz; Corneilleben a szenvedélyek harczolnak, Racineban a con
vcnientiák vannak harczban a szcrelemmel, s ezért nála több gyön
gédség s kevesebb cnthu.siasmus található. 

Ha Shakespeare sziklákori és mélységeken át vezet egy hogy 
csucsárá, honnan az egész világot áttekinthetni: Racine gyöngédeo 
vezet egy kert kedves ösvényein, hol minden lépés ujabb és ujabb 
gyönyöi·ü kilátást nyujt; az ö booyodalmai egyszerüek,jellemei mér· 
11ékeltek és azabályosak, szinei nem kirivók; ö lesimitja azt, mi a 
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tortéuclemben nagyon igaz és boszantó 1). Ez az ö jellemének, d 
egyszersmind az ö korának is következménye volt, ru id ön az egyen-

l) Saint-!Jeuve igy ir Br·itannicusá-ról : Nero clsö biintettéröl van szó, ·d'

ról, melly miatt anyja és neveilli gonJviselése ~!ól menehül. Tacitus ugy festi 
nek ü uk Britannieast mint tizenö: ödilt évében járó ifju t ; ezelid, szellem du~, ra
joogb. Egy napon lakoma alkalmhal a részeg Nero, hogy nevetségesHé te!(ye 
öt, reá parn.ncsol, hogy én;keljen. Britannicus egy dalát énekli el, mellyben cd
loz saját sorsának bizonytalanoágára s apni örökségére, melly töle elraboltatott j 
de a megiudult vendégek nem nevetnek sem nem guuyolódnak; részegek s en
nélfogva a rendesuél őszintébbek lévén részvétöket nyih·lLnítják az ifju iránt. 
Ami Nerót illeti, ö még ugyan nem ezennyezte be magát vérrel, de a vele szii
letett kegyetlouség már dühöng JelkiH en s csak az elsö kedvező alkalmat várja 
a kitörést·e j ö mái.' kisérletet tett egy lassu m~rel;!gel Britannicus ellen; alá van 
vetve a dBzsölésnek, I!'YllDUban van, hogy be1zennyezte az ö jövendő áldozat.lin01k 
ártatlauságát j aráj át Oct11viát elhagyj:~ A t te udvarhölgyért j Seneca kedvezett 
ezen gyalázatnak; Agrippina kezdetben folháborodott ruiatta, utóbb maga fö!a
jánlja 6/mak találkozásui saját laká;át. Agrippina anya, leány, uövér, császári 
özvegy, embergyilkos, vérfertöztetö, házasságtörö 11 szl\badosokkal, semmi egyéLtöl 
oem fél, mint attól hogy fia s vele egyiitt a hatalom kisiklik kezeibllL 

Ez a három föszemély moralis helyzete ott, hol Hacinc kezdi drámáját. 
Mit tett ö? mindjárt e leg·egys11erübb expedien~he11 fordult, kiválasr;totta szemé
lyeit., BUI·rlmst Sen e cll helyett 1 Narcisust P alla~ helyet t; Ot. to és Senecius, kéjen
czek alig említvék egy helyen. Elö:<zowáiJHn Tacitusnak egy mondatát idér.i Agrip
pináról, azután őszintén hozzliteszi : .Agrippinú1·ol jobb hallgaini mint kevtael 

mondani j s ezen elhatározá~uál fogva Agrippina kevésbbé fejedelmi, ingatag, 
megfejtbetlen alakLá lesz, 11 gyöngéd és egyutt11l félt&keny anya bi:wnyos jelen
sége. Kic,apoogásairól s gyilko,;,ágairól c'ak ('Zélzásokb'l.n tétetik említés azok 
számlLra, kik Tacilnot olvastál<. Végill Alte helyett a romant.cus Ginnia sze
repe!. A szerelmcs Nero cRal< Hrilanui<'liS 'zeuveM.lycs vet{•lytársll 1 s ezért a tig
ris gyülöletM hasonl>~.t<•ss:ÍgR eltiiuik v;tgy C>ak vtlletleniil és futólagosan jö elö. 
Mit ~zóljuuk a f<'jliidésrlll? a Voszt.a-sziizekhez menekiilt s a oí'l' védelme alá 
helyezett f+iuniáról? miotha a nép Nero alatt védelm!i?:Att volna valakit? 

De ami lt~ginkább nH•groYaudó Rncineltál, 11~ fi>lt•~; azon hiba, h<•gY a veu
Mgségi jelenetet. elvouj:L szc1ueiuk elöL Hritbnnicu,, ~béd~;él y;m, ita ll nyujtanak 
neki j a szolgák egyik~, Rzoi<As Hz~rént, mPgk<'•stolja az italt, 1\lJll}Íra vigyázuak, 
hogy valameily bün ~l ne kövrlteHstk j Nero azonhan mindeuröl előre gondos
kodott,· 11~ ital forró, hid'lg \'izf't !tell helo öuleui, hogy iható legyen, 8 a mé
reg ebben :L hideg vizb u van. A hatoi.s gyors, 11 méreg rögtöni halált idéz Plö, 

mert Locusiának 111eg volt pamnc,olv:. ltalidbiintdés tcrlJe alatt., hogy illy mér
get l<észítoe;J, Vagy mert Racinc uem hitte ezen köriilm{nyoket eléggé fonto
Baknak, vagy mE>rt nehezekuek lalá.lta azok kifdezését verseklt~n, elmulasztá azok 
előadását. Burrhus beszédében, egyP.diil ;;rr~ ~zoritk0zván, hogy a mérgezés mo· 
rali8 hatását érezteli a. nézöl<kel. És oz neki sikerült j habár, weg kell vallani, 
ebben is gyöngíti Tacitus átható tömör~égének erejét. 

Racioéval, midöu 'facit:.st v;~gy a hibliát alkalmana, igen gyakran m~:;
lúrtént, h··gy ol.Z eredetik ezéisB njáháfRl közepett ösvény nyitott mall'4!1ak 1 böJ-
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lötlew;:égek, mellyek az embereknek arczol kölcsönöznek, kisimi
tattak, hogy a trón körül minden csöndes és egyforma legyen; az erií 
helyére finom rnodorok léptek, a nép semmi scm volt s maga a nyelv 
is kivetltözi:itt férfias ö,szinteségéböL Racine tehát az emberből csak 
azt foghatta f61, ami nála függellen a társadalmi élettől és a politihi 
alkotmánytól, hogy ezt ismét visszaadj1\ állalános valódiságában, 
rnódositval a kor civilisatiójának jelleme által. Azért beszélik az ö 
személyei valarnennyien ugyanazon nyelvet, azért találjuk höseinél 
ollykor :~zon édeskés rnodort, melly visszataszít s sérti a költői általá
nosságot is, mellyre minden tragikus költőnek törekednie kell. 

Az ö n(jj alakjai miod szépek,kedvesek, nemesen csöndesek, a eze
relem nála mindig tiszteletre mélt0 szenvedély, mPg Pyrrhusé is n rab
szolganő iránt; Hippolitus sohajtoúk mint egy Paris, Achilles egy piper
ki:ícz, si.it még Ner o is szcret. Ha eg)' óbiránt sokat föláldozott az udvar el
kényeztetett izlé!lének,azért tudta ö nagyra becsilini a görögül( maga!"z
toll bizalmassá gát; s az ö ízlésteljes egyszeriíséggcl irt elöbrszédeiböl lát
hato i, hogy ö igen jól értette azt, mit nem mert utánozni. Igen finom 
ízlése megtalálta mindig azt, mi nz igazban a leghatásosabb s a ter
mészetesben a legremrkebb i a müvészet a tökélyben rejlik sa kellem 
mindig a helyes oldalán található i mindig felismerhető a mély érzés 
visszatükrözése, melly kifejti az cszm•1k és tárgyak tninden fokozatát, 
s képes mindig o.legköltöibboél időzni. 

Ha tehát Racine a jellemek nagyszel'iisége, az eszmék és a. kife
je:~és erőteljének tcldntetében, Comeille rnögött áll, fiilülmulja öt a kö
zé p szinek változato:;sá.gában, s ezek alkalmazásában áll az emberi 
sziv ismeretc: Corneille nyelvét, melly már elavult, ö tökólye~itette a 
modcrn eszmék szerónt, állandóságot kölcsönözvén a költői irálynak, 

csen hözépen maJ·advan, auélkiil hogy ll. szélekhez közeledett volna, honnnu az 
örvény lát.bató. Agrippina Nero elleni sdp >z!lmrebányáeu.iban ugy bes,.él, hogy 
egyrószről Germaniens leányát, másrószről En o barbus fiát vélnök hallani: 

Appuyé de Séneque et du tribun Bun·l!UIJ, 
Qai, tv<U deux de l' exit mppelés pm- moi-mi!mc, 
Pm·tagcnt a mea yeux l' autcwi té aup1·eme; 

Tacitus pedig: Audireltw ltinr. Gernumici fi lia, debilis ntrMU8 BUI·rltw et 

exul Seneca, tt·unca scilicet manu et projeaao1ia l Í11!JUa, generia Itumani regimen ex
poatulanlea. Villlgos, hogy Hacinéno.k szive 11em engedte Senccá.t iskolamesternek 11 
Burrbu;t egykezü nyomm·éknak mondo.ni ; a a" ö Agrippi1 ája nem vádolja ezen 
pedansokat &'I:Zo.l, hogy o. világ felett uralkodni akarnak. 

Általábu.n Racine irályának hibái 1u; izlé~ ar;on tltizta•ágó.tól ercdn~k, 
mellyet benne nagyou dicsértek 1 melly öl gyakran akadályor;l& a tökély elé· 
r~eében. 
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mint Pascal tett volt a prtizaival; közönségcs kifejrzéscknek költiíi 
csint adott, miáltal meglepő er(ldményeket idézett elö: az idyllben 
és az elegiában eddig senki által el nem ért tökélyre jutott; Vir
gilt megközelíti a természetes ós szerenesés kifejezések mclodilij4ban 
és bevégzettségében; mint franczia lyricus A t h a l i e chorusaiban 
utolérhetlen. Boilea u, ki öt tanította fára ds á. g os a n könn y ü 

v e r sek e t i r n i, mindig támogatta öt magasztalásával, s boldog
nak mondta azon századot, me Ily ezen p om p ás cs o d á ka t kifej
teni látta. 

Habár a francziák mindenekeliítt classikus tárgyakat kövf:tel
tek, azért mégis több franczia szerzö a török történelem b öl is, tehát 
a legkevésbbé alkalmasból is vett képeket; mert tagadhat lan, hogy 
ott, hol mindcnt a kard dönt el, a szenvedélynek nem igen lehetnek 
összeütközései 1). Racine is kisérletet tett ezen forrásból B aj a z e t
tel, azonban inkAbb csak iR a czímet kölcsönözte onnan. B e r e n i c e 
nem nagyon drámai; az ellentéteR jellemekben gazdag B r í ta n n i
c us ban a galanteriákat rémtilett é és könyöriiletté változtatja; l\1 i
t h r i d a t e e-ben egy, szenvedések és ~zercncsétlenségek daczára fé
kezetlen nagy ember áll előttünk ; P h a e d r á-ban versenyzett Euripí
dessel, sőt nagyobb érdekeltséget kelt mint a. görög költő, s ebben 
a tragikai irály legfőbb tökélyét éri el. Az annyira bámult I p h i g e
n i a (1674) az átültetett darabok mintlen hibáival bir, a tények és 
érzelmekéivel, mi mindenkiuek azonnal szemébe ötlik, ki a görög 
viszonyokat bövebben ismeri. 

A bibliai tárgyak jobb11n megfeleltek lényének, mart a vallási 
elem iránt élénk érzékkel birt s mert ezen a tét·en öt a classikus min
ták s a szerelmi ármány állítólagos szükségessége nem tette elfogulttá. 
A jansenisticus szigor egy időre elhagyatta vele a szinpadot, azonban 
késöbb Maintenorr asszony felkérése folytán irta Es t h e r· t a saint-cyri 
leány-növendékek számára; ezen miivét bámul ták, részint szigoruan 
erkölcsi iránya, részint azon czélzások miatt, mellyeket benne felta
lálni v éltek. Fölbátorítva ezen siker által A t h a l i e-t írta (J 691) 1 

mcstermű nagyság, egyszerűség, érdekesség, hatás s könnyed és 
világos alkotás tekintetében; mellözvék benne a badar és czikornyás 
ömlengések, a jellemek merészen festvék, a képek fönségesek, a 
kiváncsiság folyvást ébren tartatik a megindulás és a rémület érzel
mei között; ünnepélyes jellem vonul rajta végig, mintán az egész 

'J La Calprenede trRgoediRi ke, zött a legjobb E8~tX !Jfóf - csak barmiucz· 
hét évvel elilbb történt eeemtlny. · 
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eselekmény a templomban történik j azonban a zsidó szentély ti
tokteljes légköre és faragatlan nagysága, a pompás szigor és a bibliai 
költészet fönséges szabadsága nem fér meg az ö irályának finom csín
jával, s a szelid érzelmekhez szokott költö itt sem meri magát sem a 
borzasztó, sem a kedves fönségesnek átengedni. . 

Racinenak azonban volt bátorsága a chorusokat ismét szinpadra 
hozni j Corneille is átengedi magát ollykor a lyrának s ezzel ~okkal 
jobban közeledik a régi tragoediához, mint a puszta fo1·mák utánzá
sávaL Azonban nem tudtak ezen az uton tovább haladni s ragaszkod
tak a régi tárgyakhoz, anélkül, hogy megtartották volna a classi
kus formákat, holott ép~n megfordit va kellett volna történnie; a sze
mélyeket a hősök közöl választván, a cselekvénynek másodrendii ár
mányokkal kellett fejlödnie, a szenvedélyeket tulozni, fecsegökké és 
analyticusokká tenni, hogy meglepő jeleneteket idézzenek eHl. Ezen 
sarkallanak a franczia.drámaszépségei és hibái, s miután a cselekmény a 
francziáknál mindig a szinpad mögött történik, a közöoség csak az 
elhatározásnak tanuja; a cselekvésre készUiö személy monologját egy 
bizalmi férfiu pótolja, ki a hős eszét vagy szenvedélyét képviseli. 
Mindazáltal daczára a lyrai eredetiség hiányának, mellyre a franczia 
költészet egész a mi napjainkig kárhoztatva lenni látszott, a mester
müveket a szinpadon találjuk, hol az ember és nz emberi ecseteltetik. 

Nem szabad felednünk azt sem, hogy a Rambonillet-palota tár
sasága Corneillenek azon' tanácsot adta, hogy ne merészeljo P n ly
e u c t é-t a szinpadra vinni, mivel a kereszténység ue m tetszhetik a 
szinpadon és hogy az elökeJ(j világ Cinná-t és a pokoli Ro dogu
n e-t amaz fölé helyezte; azt is tudnunk kell, hogy Racine munká.i 
között A t h a l i e volt az, mellyet leginkább megtámadtak, és Sévigné 
asszony azt mondta Hacincról: "ki fog a divatból menni mint a ká
vé." Igaza volt. 

Boszankodva afölött, hogy a jóval alatta álló Pradont eléje te
szik, Racine visszavonult a szinpadtól épen akkor, midön pályajának 
tetöpontjára hágott, s visszaté1·t a szellem, az ész és az érzékek elsö 
béké jéhez. 

A pártszellem az egekig magasztalt néhány tragoediát, melly~
ket ezen kor szült. A termékeny Hotrou de Dreux (-1650), ki a 
szabályokat nem vette figyelembe, azon nézetböl indulván ki, hogy 
valameily darab jóságának legjobb bizonyítéka a közönség zajos tet
szése, V c n c es l as czimü tragoediát hagyott hátra, melly a jobbak 
közé tartozik, habár tele van tulzásokkal s nem ment az azon kori 
regények érzelgéseitől; azonban Sa i n t-G o n es t, a .vallási tárgyq 
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darabok ból, P o l y e u c t e mellett a myste1·iumokn11k egyetlen emlí

tésre méltó utóda. Galbert de Campistron (-1723.), Racinenak 

gyönge tanítványa, igen szabályos vázakat készített vonzó helyze
tekkel, egészben vé'"e azonban nem hir azon tull!jdonokkal, meUyek 

a költöt képezile A dijoni Crébillon (- 1762) ezt mondá: "Corneille 

elfoglalta az eget, Racine a földet; nekem csak .a pokol maradt és 

én feiiel beleugortam." Fölismervén 1 miszerént Corneille érdeme 

abban állott, hogy bámulatot idézett elő, elhatárzá, hogy ezen az 

uton még tovább halad, s a legbonyodalmasnbb regényeket, mellye

ket Párizs feladott, de a provincia még kedvdt, szinpadra hozta; 
borzalmasságokkal s rémillettel hat a kedélyre; elront mindcnt nyers 
és negélyzett nyelvével s Racine utánzóinak érzelgö galanteriáival. 
Aggkot·ában Voltaire-ral állott szemben, kinek a fr!.nczia trHgi!t:J.i 
költők ltözött a harm~tdik helyet kellett elfoglalnia, s h:i nem bocsát

ván meg a szegény öregnek, hogy az irigység öt vele szembe állí

totta, gyülölete!l gyávasággal üldözte öt, mellyet Crébillon nagylelkü 

hallgatása még jobban clí>térhe állított. 

Corneille, ki szép tl'agoerlikat irt, midőn hazájában csak IID.

gyon rosz mintái voltak, első volt, ki jó vigjátékkal ajándékozta. 
meg Francziaországot az addig szokásos badar bohóságok nélkül ; e 
vigjáték a H az u g (Le Mentrur), mellyet ö a ~panyoloktól vett s 

Galdoni töle. Tetszettek még Uyran d n Berger ac Ki j á ts z o t t p e
d a n s-a és Quinault Fülöp Ka c z ó r a n y á-ja: ez volt az első darab 

Francziaországb:t.u, mellyben a marquis-k nevetségessé tétetnek, azaz 

azon udvaronczok, kik XIV. Lajost utánozni akarták, valamint eze

ket pz alsóbb rendüek le egészen a legkisebbekig folyton növekedő 
tnlzással. 

Mollf>rt'. 

Egy p:hízsi kárpitos- családnak sziiletett egy fiact~kaja, ki nem 
iévén alkalmas az apai ruestersrgre, a jezsuitákhoz ktildetctt a jogtu

d ományok tanulására. Azonban bensőleg sarkalva a lángész türel

metlenségét öl, melly önmagát emészti, mig ki nem törhet, megszökött 
s egy vá t: dor szinésztársaságba lépett; mintán ezen foglalkozás meg

szégyenitö volt akkoron, mellynek csak olly:mok szentelték magu

kat, kik könnyelmiiek, roszak s más foglalkozósra képtelenek voltak, 

ö, hogy szüleit meg ne gyalázza, Poquclin családi neve helyett Mo
lierc (1622-73) nevet vett föl, mellyct halhatatlanná tett. Harmincz 

éves volt már s még saját társaságának tagjai sem i::~merték tehetsé

geit ; söt ö maga sem ismerte önmagát, s azt hitte, hogy ö a tragoe

diára 11zületett; oaak midőn n. közöns6g fiittyeit m<'gsoka\lá
1 

fordult ~ 



vigjátekhoz. Kezd,·tben egész jeleneteket átvett az olasz vígjátékok
ból, tiibb tcnnészctc.-ségct kölesönözve nekik, mi az olaszoknál hi
ányzik. Ezek közé tartoznak az E t o u r d i és a D é p i t am o u
r e u x, mcily darabok, midlin néhány ét' mulva Pál"iz9ba kerültek, 
egyhangubb tetszésben rl;szesűltek mint későbbi legjobb darabjai. 
Mégértvén ekkor a vigjáték tulajdonképeni feladatát, czélul tüzte ki 
magána!<, hogy kinyerje a művelt társaság tetszését, nem bohózatok 
és erőszakosan elöidézett comicus jelenetek, hanem a társadalom fes
tése s a jellemekből meritett comicus vonások föltüntetése által. 
Bevezettetvén a Rambouillet palotába a rajongó marquisnők különcz
ködései,az uj gazfbgok pompakifejezése,a tudósok és piper·köczült visz
szaélése,az elm es hó bortok köziitt,hol midőn mindent tökélyesiten i akar
tak, mindent elrontottak, sa. tudomány pedanteriává, a nyelv érthetlen
n é, az érzelmek gyöngédsége émelygős érzelgéssé lett, Molier·e láug
csze tág tért talált comicai erejének kifejtésére. De hogyan tegye 
ezen 4\r:3aságot nevetségessé ánélk ül, hogy a számíizelés veszélyének 

ki ne tegye magát, mcrt ha elüzték onnan, vége a dicsőségnek, vllge 
a reményeknek. Megírta tehat a Précieuses ridicules-t 

tl650) s esküdött, hogy csak olly nőket akar jellemezni1 kik nz elő

kelő világ r:nodorát u!ár:ozzák. A darabut a Rambouillet-palota társa
sága, melly elött clöször elöadatott, rendkivUli tet;,zésscl fogadta, 

az egész város akarta látni, a pmviociár·úl özönlöttek az elöa
dásra, a köt.önsL•g részvéte olly nagy volt, hogy a belépti jegyek árát 
meg kellett kettőztetni, B nem gyözték eléggé bámulni a költő me
réllzséget s az igazságot. 

Egy hang a földszintr-ül kiáltA: "Bátorság, Moliérc! ez az igazi 
vigjáték !" s ö önmagahoz igy szólt: "Nincs ~;ziikségem többé köny
vekre, elég csak a világot tanulm{myoznom." lVIindatál tal azért nem 
hagyott föl A em az intL·igue- darabokkal, r;em az utánzással; olvasott, 
tanult, koráo..;em vetette meg a ~zinpadi scgétlcszközöket, a zenét, 

a tánczoka t, az iotermczzókat, a bohózalok-ü; Plantus és 'l'erentius 
szolgáltatták nelti az anyagut legjobb darabjaihoz, a spanyoloktól 
és az olaszoktól soltat kölcsönzött; ezen plagiatumokat rendkivüli 
ügyességgel tudta földolgo:~<ni. Mi11den oldah·ul megtámadtatván, 
kritikusaita Nöiskola kritikájá-bansiítmagátis a Versail
l es i Im p r o rn p t o-ben szinpadra vitte s ezen darabban a költő és 
az első koÍniku~ zavarait festi, az életből medtvén a legcsekélyebb 
részleteket i~, söt még a noveket t~em változtatván meg. Azonban 

nem csak ez esetben vette ö jeleneteit e jellemcit a Vüló~ágból, 
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hanem főleg a természetet tanulmányozta s épen ebben áll az ö ere
detisége és nagy jclentösége. 

Müveiben a legközönségesebb nyelvP.t használta elannyira, 
hogy szigoru itének szemrehányftsokat tettek neki , hogy e 
tekintetben a keiW mértéknél tovább mentj de ö nyelvének hatását 
öreg szolgálóján szokta megkisédeni 1). EgyébirAnt neki igen gyor· 
san kellett dolgoznia, hogy társaságát szünctelni ne hagyja j a Fa· 
c h e u x három fölvonását két hét alatt tervezte, megírta, versekbe 
szedte, betanitotta B elöadatta. Ezen könnyüség, ha siker koronázza, 
a lángész bizonyitéka ; ö azonban maga nem volt megelégedve 
egyetlen darabjával sem, még azokkal sem, mellyck legjobban tet· 
szettek. S valójában, belértékükre nézve olly különbözök, hogy alig 
hihetné az ember, hogy egy és ugyanazon szerzötöl valók. A szabá· 
lyok, mellyek a tragoediát lenyiigözték, a vigjátékra nézve üdvös za
bolául bizonyultak, mert ezáltal megakadályoztatoa, hogy ne sülyed
jen az élet prózai előadására j azon szlikségesség azonban, hogy cse
lekményt nyujtson, mclly nagyobb gyor~asággal fejlöJjék, mint a 
közönséges érzelmek, Molitlt'et tulzásokra vitte. 

Bámulatos az ö miivészete, melylyel typusait alkalmas helyze. 
tekbe tudja hozni jellemeik feltüntetésó•·e. A nilk, kik addig szemér
metlen vagy trivialis alakok volta!{, az ö darabjaiban méltóságteljc
sek határozott jellemmel: az egyéni életet festve, a sziv sebeit ku
tatja, kerül minden határozatlant vagy bizonytalant B nem hagy el 
semmit, ami a hatás fokoz:í.sához járul. Azonban gyak1·an, babát· ellen
sége volt minden Etbstractiónak, azon hibába esik, mellyet a tragikai 
iróknál találtunk, hogy tudnillik a figyelmct kiilönös id ökre és érzel
mekre szo~itja, s az emberi természet örök typusai helyett inkább 
szem élyesitéseket fest, s mondatokat ad a szinészek f;Zájába azon 
nyilatkozatok helyett, mellyek az ernber ajkairól önkénytelen iH hang· 
zanak. 

A képmutatást ezinpadra hozni, mint ö ezt a 'l'aduffe-fcl 
tette, E\gészen uj dolog volt j rgyébaránt eltekintve a nagyon szeren· 
csétlen f('jliídéstlil, a helyzet nem komikus, mert Orgon ra nézve nem za
varok, de valóságos veszély forog fen~). A 'l' u d 6 s n i.i k megoldása 

1) Ezen szolgá16uak rendkiviif 6uom tlrzéklwl kdlett bimin, ha iga:.~ az, 
hogy Moliére másuak vigjátéltát olvasván föl előtt~, az öreg azt rögtön ész· 
l'evetto. 

2
) Ha Tariole az én km·omban irnlolt t·olna, uem habozom kim011dani, lto!JY 

tn annak elüadd8dl nem engedtem 11olna 1/ICfJ - ez volt I. N11poleou uyilatl\ozrtlil, 
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szintén rosz, a jellemfestés korlátolt; a M is a n t h r o p vigjátéknak 
nagyon komoly; s mégis ezek az ö legjobb darabjai •a N I:S k isk o
l á j á-val egyiitt, melly amazokat megel8zte, sa fejl8dés gyoreaeágá
ra és a komikum erejére nézve pP.dig fölülmulja. 

Moliéret a franeziá.k az összes irodalom legna~yobb vigjáték
írójának tartják. Plautust, mid8n folhasználja 1), elhomályosítja; Teren
tiust, habár esiora és kellemre nézve mögötte áll, folülmulja igazságra 
és a jellemek erélyére, a részletek jó megválasztására, a párbeszéd 
élénkségére nézve; habár nem is bir a 11panyolok termékenységével, 
de annál jobban felettlik áll correctség és szabályosság tekintetében; 
Shakespeare, ki az er8, a szinezés élénksége és a jellem gazdag
sága által annyira folötte áll, nem bir.ía azon mértékben a milvészetet, 
hogy minden dolgot czéljához tudjon vezetni. Moliére komoly kedé
lyü volt, a carricatúra gunyolta öt, mint hypocondricust; Boileau, kivel 
igen bizalmas viszonyban állott, a sz em l é l ö d 8 n ek nevezte, A 
szinháztól kölesönzé az et·kölcsöket; s a szinésznök, kik Bt lebilin
cseini tudták, nem egy féltékenységi jelenetet játszattak le vele 
azokból, mellyeket ö olly nagy valtozatosságban a szinpadra hozott. 
Daczára annak, hogy az emberi szivet annyira ismerte, azt hitte, 
hogy egy kaczérból szeretö n8 válhatik s hogy egy tizeghat éves szi
nesznö e a negyven éves férfi össze fognak . illeni. Bé j art éreztette 

Moliére ezen dnralojflnalt veszélyes voltflt beláttak l<>gjelesb korlflrsai. Bour
(laloue a képmutattÚlról tartott beszéd.;ben elvetendőnek mondja azon darabot, 
melly a legszentebb elveket azáltal, hogy azokat egy ltépmntat6 szájliba adja, 
gyülöletesekké s 11z általa roszalt botrányokat türhetökk~ teszi; DamnableB in.
ventions, mond a nagynevii egybizi szónok, pour humilier les gens de bien, pour 
leB rendre touB suapecla, pour leur íiter la libe·rté ele se déclarer en {a'UeUr de la 
ve1·tu! Bo~suet Caffaro atyához intézett level~ben, me Ilyben a szinilarabok11t kllr
hozte.tjR, igy ir: Il jattdra done que noUB paBBUms pour honnetes les impiétéB et 
les infamieB, dont sont pleineB leB comédies de Molil~re. • . . &ngez Bi vOUB oae1·ez 
souteni1· a la face du Ci el des pieceB, oíl la vertu et piété aont toujou1·s ridicule1, la 
co1TUptim touj.,w·B défendue et .toujou.r/1 plaiBante, et la pudeur loujourB offensée ou 
loujourB en erainte d' etre violée par les demiers attentatB. naiilet Adrian igy irt: 
M. MoW;1·e est un des plus dangereux ennemiB que le si~cle ou le mond ait SUBcité 
a l' i'glise de JésusCitrist. 

1) Schkgel azon megjegyzt§ae .§les ~s igaz, hogy Plautus fösv~ny~ben csak 
egy saenvedély van, s ezért hatáso~abb, mig Molieré f!lsvt§ny is, és szerelmes is. 
Eltekintve at,tól, hogy nehéz e k~t érzelmet összeegyectetni, megtörténik, hogy a 
f'ósvény, ki az elöadlLst lAtja, magAra ismer, de azt mondja: "Én legalább nem va
gyok szerelmes" de másr~szröl a szerelmea öreg igy szól: "Én legalAbb nem vagyok 
fön~ny" - igy aztán sem az egyik, sem a másik nem llltja be, hogy javítnia 
kell mag!t. 
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vele a féltékenység mindeo gyötrelmét, a ezenvedély minden fájdal

mát, mellyet a házasság nem gyógyitolt rneg, miután ezerelme nem 
talált viszonzásra. E nií mindnzáltal tisztelte a fé~jben a lángelmét j 
s midön a szentségck fölvétele nélkül meghalt szinésztöl megtagad · 
ták a szentelt földben való elternetést, fiilkiáltott: "rnegtagadj':lk a 
sirt azon fértiutól, kineit Glirögország oltárt emelt vol ua!" 

Maliére után Jean Reguardnak ( -1709) adják az elsö helyet j 
legjobb darabjainak tartntnak a Szerelmes bohóságok, az 
Ü rökösök s főleg a· J á t ék os, melly tele van élénkséggel, valódi 
comikummn.l s az Ö rök ös ö k.töl egéRzen eltérl\log a bűnöst saját 
vétkének eredményével bünteti. A ki a szinpadon D!!m annyira a 
szellem es a képzelőedi kielegitését, mint inkáhb egykoru erkölcsök 
clethü elöallását keresi, az Florent Danconrt-t ( -1726) magasabbra 
fogja helyezni, ki a je'lemfestéseknek Maliére által megkezdett pom· 
pás sorozatát több mint hatvan darabban folytatta j képeit legtöbb
nyire kalandokból vagy a napi divatból vette s szellemdús bohóza· 
tokká alakitCttta. 

Azon };:öltök kiizöl, kik operaszövegeket írtak, Quinault Fülöp 
említendő ( -1688) j az ö opernszövegei tulélték Lulli dallamait azon 
genreban, mellyben a költészet n zenének csak szolgálója j Metasta
sióig senki más ~em tudott versPihe annyi dallRmosságot öntenimint ö. 

Mindezen l<itiínö férfiaknt XIV. Lajos már készen kiképezve 
bláltn, R az ö védnökségének nem szabad tn!Rágos jelcntiíséget tu
lajdonítani j miután n kir·alyi segelyzésck ollyanoknak jutottAk, kik 
vagy hízelegni tudtak, vagy frivol tárgyakat, szép rllil\et, iinnllpélye· 
ket, gyözelrneket legjobban tudtak megt'lnckelni : a ki azonban az 
irodalomb1'll valódi táplálélwt nknrt CRinálni, Fzigoru erkölcsöket, ma 
gns:r.tos eszroPket hi1·detni

1 
az k1\sz lehetett a megv:\.s:'lrolható irók 

gunyjaira v~gy m~g·roszabbra. Athaiie-t elfeledték, Bossuet Be
B z é d e i t semmibe sem vették, Fenelont iilclliztt<k; La Fontaine már 
öreg korában azon ponton állott, hog·y Angliába megy Mazarin her
czegnő udvarába' aunyir·a l'OSzul bánt vele x rv. Lajos j Voiturc 
ellenben, ki a tár!'aságot mnlattatta, tiihb ~flgélypénzt kapott egymaga 
mint val:lmennyien n valóban jrle~rk. 

Azok, kik XIV. Lr~jos lwrm:í.nyának elsii éveiben virágoztak, 
több eredetiRéggel birtak, habár az izléR finom~ágítra nézve hátrább 
állottak ; miulazáltal az () nevéről lett elnevezve ezen it·odalom. Az 
ókor, a spanyol és o!Rsz utánzáA, a vallás és monarchismus négy
szeres befolyása alatt fejlödvén, az eriíteljes nyelv tisztasága, a gaz
ela~ éa !llégis egy~zerü irály} ízlés és ékesszólás tekintrt<~ben fölül-
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mulhatlan tökélyre jutott. Az els ll helyet a vallásos szell em foglalta 
el ezen irodalomban, azután következett a társadalmi szellem. Min· 

tán azonban ez <'gyáltalán monarchiai volt, s ez okból az egész társadal

mi élet a fővárosban volt össr.poutositva, s az udvar fénye a nép jó \lé. 
tének teldntetett, ez hátrányára volt az eredeti függetlenségnelt, a költé
ezetb~>n pedig a század azon merev szalJályossága állott be, mellyet Boile

au és Racine olly júl k~pviseltck j elannyira, hogy a forma nagyobb fon
tossággal bit-t mint a tartalom, kivéve talán Moliéret és Comeillet 
s ru ég nehány kev( set, kik individualitásukat megtartották; a hí

zelgés uralkodó ~z0lleme még a legszabadabbakat s legőszintébbeket 
is elcsábította, s reá vitte, hogy azon kor Jupiterének, Marsának, 
Augustusának hódoljanak j az irók épugy mint más emberek ez ur 
programja szarint cselekedtek. 

Azonban XIV. Lajos, midőn az irodalmat, azaz az irott eszmét 
védelme alá vette, nem vette észre, hogy a monarchiának abbaa 
egy versenytársat nevelt j mert habár az irodalom vesztett természe
tességébéil, midön méltó.;ágot keresett, midön föláldozta az érzelme
ket a mérték sz~retetének, mindazáltal az élet ismeretét, az ét·zelmek 
gyöngédségét, a társalgá~> ból eredll finomságot fokozta; s különösen 
teremtett azt, mi a nemzeti rnüvelödésnek valódi alapja, az elllbbi 
ingatagságtúl megszabadítot t, müvelt nyelvet, me Ilyet 11z utódok nem 
közelitE>ttek meg. Innen van azok halhatlan üdesége, kiknek szel
leme, hö,·elkedvén azon eszmékben, mellyek minden idők tulajdonai, 
nem azokott Rokat foglalkozni az epheruer és föltétel es természe

tüekkel; miután az ízlés a tökélynek egyik tényezője. 

Voltaire azon századnak, mellyet ö bálványozott, sulyos szem

rehányást tett, midön azt rnondá, hogy "a nag-y találmányok és a 
n11gy igr.zságok m:í~ valahonnan j1ittek" 1); dt~ érdemül kell ezen 
kornak felróni, hogy a legjobb erkölcsi és mulattató könyveket adta 
a világnak, s a legjob h modern példáit az iz lés corrcctségével páro
sult szellemi bátorságnak, rninek a g1il'ögiik voltak mintaképei. Igaz, 
hogy a francziák a tökély alapjának az ókor modorát isml'rték el, de 
hozzáidomitva az uj Európa szelleméhez j a correct szépség érzete 

mellett gúnyf,Jbdó mrgjegyzést honositottak meg, virágos ösvényt 

egyengettek,dc nem járdaltak rajta egyiránt; a P o l y e u c t e szerzöje 
írta T h é o d o r á. t is j Jean Raptiste Rousseau szent hymnusait aljas 
epigrammQkkal keverte, Hornér istenségének annyi apastatája volt 
mint imádój a j s a port· royali mag:inzók közelében keletkezett Bay le, 
ki rnindennel tudomá.nyos kételyét állitá szr>mbe. 

fliécle de T.uoiM XIV. 
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TIZE!IBATODIK I"EJEZBT. 

A n go l ország. - I. Károly. 

Az urak engedelmessége az angol király irányaban elejénte az 
utóbbinak, rniDt a hódi tó hadsereg vezérének katonai fensllbbségén 
alapult; az alkotmányos törvények csupán a vezér é;j pairjei között 
létrejött szerzödések voltak, tekintet nélkül a meghóditottakra. A 
Magna charta, mclly egészen hübéri jelleggel birt, csupán a neme
sekrlll gondoskodott, a n~p azonban lassankint szintén jogokat, képvi
seletet s részvételt nyert a f'óhatalomban, mellynek gyakorlatában 
elejénte félénk lépéseket tett, mellyek azonban késöbb merészebb 
föllépésekre azoigáltak p r a e c e d e n s ü l 1). Csak nagyritkán hítták 
össze olly czélból, hogy megmondja, mennyivel bír, és megtudja, mit 
kellend fizetnie; midUn azonhan ekként össze volt gyülekezve, a 
köz ö n ség es embet·ck néha saját szükségleteiket is bátorkodtak 
előterjeszten i, sőt az adót is m<>gtagadni, ha nem tesznek eleget ki
vánságaiknalt; a lovagok, a hódítók legalsóbb osztálya, kezet fogtak 
a nép l(épviselöivcl, hogy annál hathatósabban állhassanak ellen a 
föuemességnek. 

A képviselök összehivásának szükségességc érezhetőbbé vált, 
midl:ln a királyok külföldi háborukat akartak viselni, mcllyekre a lor
dok megtagadták a szükséges segédeszközöket; az alsóház ennek 
folytán nem csekély fontosságra tett szcrt, a majd a kit·ály használta 
fel a főurak elnyomá~ára, majd a főurak a király megalázására. 

Anglia szerenesés köt·Ulmények találkozása folytán olly alkot
mányra tett szert, melly által összhangzás ba hozattak: ak i r á ly, ki 
az állarn egységét képviseli, növeli területét és hatalmát; a n e m e
sek, ezen előrelátó és ügyes aristocratia, melly megalapitotta az or
szág intézménycit s folytonos éberfigyelP-mruel kisérte annak fejlemé
nyeit, - a n é p e t, ezen, alárendeltségben álló és gazdag osztályt, 
melly lassanként befogadtatván a nemzeti tanácsba, saját jogainak 
féltékeuy őrizetével és érdekeinek helyes felismerésével a legbüsz
kébb és önzetlenebb ragaszkodást párositotta azon haza iránt, melly
nek törvényeiben s ügyeinek intézésében ueki is része volt. A király 
elsősége még windig a győzelem isteni jogán alapult; midőn azonban 

1) Vngyis megelözö tényü!, melly ujabb tényre azoigáltat példát é~ igazo
lást. Mindeuki tudja, milly fontos szerepet ját~zanalt a praecedemek az angol tör· 
vényhozáab11n és igazságszolgáltatásban. 



- 289 

ismeretere jutottak a római törvényeknek, a jogtudósok azt kezdték 
hirdetni, hogy a királynak korlátlan hatalommal kell uralkodnia, 
mert a hajdani császárolt, minden polgári bölcseség ezen előképei, 
szintén így tettek. A kifürkészhetlen isteni jogtól tehát a kérdés 
alá helyezhető emberi jogra tértek át; az okoskodás ismét visszahe
lyeztetett jogaiba, hogy mérlegelje az uralkodás és Pngedelmes11ég 
rokait, s összeegyeztesse amazt az egyén és birtok biztonságáva!, 
mire nagyobb szükség van akkor, midön a gazdagság és jóllét 
emelkedik. 

Ebből meghasonlás keletkezett a népképviseliík és királyok 
között i a kiméletlen VIII. Henrik azonban a vallási hatalmat is kezei 
közé kapa.ritván, mint istentelenoket irtotta ki mindazokat, kik meg
tagadták az engedelmességet, még a h6dit6k beleegyezését sr.m tar
totta ~·zükségesnek, a megszilárditotta a fejedelmi elöjogot. Ő tehát 
erőszakkal, Erzsébet pedig cselszövényekkel alapitotta meg az isteni 
jogon alapuló ruonarchia dogmáját, mellynek mindenki föltétlen en
gedelmességgel tartozik, mint magának az Istennek. Ezen zsarnok
ság arra szolgált, hogy a papság kifosztnssék a nemesek javára, miért 
ez utóbbiak békésen viselték magukat i azon veszedelmes eszközök 
azonban, mellyeket Henrik és Erzsébet a zsarnokság gyakorlása 
végett fölbas'l.Dáltak, gyászos örökség gyanánt szállottak át utódaikra. 
A Stuartok, kik örökösödés u~ján jutottak Skócziából Anglia trónjára, 
azt hitték, hogy isteni jognál fogva vannak fölruházva a teljhatalom
mal, főként midőn látta I. Jakab, milly bajok származtak Skócziára a 
megoszlottságból. A legzsarnokibb elvek vihígosan, határozottan, 
minden megszoritás nélkül bizonyára nem Konstantinápolyban vagy 
Spanyolországban, hanem Angliában lőnek kihirdotve Erzsébet és I. 
Jakab alatt. Raleigh az utóbbinak ajánlva könyvét igy szól: "A•on 
kötelékeknek, mellyek az alattvalókat a királyhoz füzik, vasbó', 
azoknak pedig, mellyek a királyt csatolják az alattvalók hoz, pökháló
ból kell lenniök. Minden törvény, melly a királyt saját érdekében kö
telezi, törvényessé teszi részéről annak megsértését. u 

Az elméleti zsarnokság azonban ellenkezett a reformatio által 
életbeléptetett elvekkel, vagyis az egyéniséggel és az f;lgyesek akara
tának érvényével; vallási tekintetben ennek folytán ujm föléledt az 
ellenszegülés szelleme, rnellyet addig a hübériség tanusított, mint 
melly azon esetben fejlődhetett ki szabadon, ha küzdött a király el
len, ki az egyház fejévé Jön. Ez id8tájban külsöleg emelkedett az or
szág jólléte a ken~skede)em á) tal i a zárdák kifosztáfia B 8 főnemesség 

kivégeztetése folytán felosztott földbirtokok az apró nemesekre 
XVI. . Hl 
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szálltak t), el annyira, hogy a lordok kamrája már nem volt olly gaz
dag ~int a népképviselöké~ kik emiatt nem akartak alkalmazkodni 
a hajdani korruányrendszerhez, s biztositani akarták szerzett gaz
dagságukat. 

Miután a győzök és legyőzöttek két nemzete az egyház elvont 
egységében olvadt össze, a győzök többé nem tekintették a kit·ályt 
saját teremtményöknek, sem a legyőzöttek tá.maszuknak, hanem va
lamennyien veszedelmes k~nyurnak, ki ellen biztosítékokat kell ke
resni, mellyek most má.r mindkét nemzetre nézve közösek lehettek. 
Illy körülmények folytán meghasonlás jött létre a királypártiak 
(Co u r t-p ar t y) köziitt, kik azt hitték, hogy minden engedmény a 
tróntól származik, legyenek bár azok önkényesek vagy erőszakkal 

kicsikartak, s a szabadelvüek (C o u n t r y-p a r t y) klizött, kik a mo
narchiában csak bitorlások halmazát látták s n!:lvelték :>z ország in
gerültségét a királyai< ellen. A reformatio valóban csak félig fejezte 
be müvét j az angol nemzet cem maga vitte véghez a vallási forra· 
dalmat, miként a skótok, hanem egy olly Idrálytól volt kénytelen 
azt elfogadni, ki apostollá tette magát, hogy kényur lehessen, s meg
tartván a katholicismus dogmáit és szertartásait, csupán a pápai ha
talmat helyettesitette a királyivaL Angolországban mindazoná.Ital 
megmaradt az egyházi monarcbia, mig Skótországhan aristocratikus 
vallás lépett életbe j a király és püspökök felosztván egymás között 
a levert katholicismus javait, meghagyták a legnagyobb részét azon 
okoknak, mellyek a reformatiót elöidézték. A pü~p!:lköktöl késöbb 
megint lehetett kérni azt, mit elöbb a pápától követcltek. 

A reformatiónak azonban okvetlenül összeütk/izésbe kellett 
jönnie az on kormánynyal, me Ily öt fékezni akarta; olly emberek, kik 
különhen a kot·mányboz szitottak, bátt·an szólaltak fel követelései el
len, mihelyt azok bármi csekély mét·tékben is érintettek a lelkiisme
reteket; a félelmet a batalom ain p jainak és batárainak szabad vizsgá
lata váltotta fel, s mihelyt valameily batalom vita tárgyát képezi, 
mát· meg is bukott. Ugy találták, hogy a fennálló törvények és szo
kások ellenkeznek a szentiratok parancsaival, mellyeket mindenki 
saját kényekedve ezerint magyarázott, minek folytán addig szokatlan 
fogalmak keletkeztek. A vallási viták ekként az összes osztályokat 
hozzászoktatták a tekintély fölötti vitatkozásokhoz; a vizsgálódás 

1) Gentry. E névvel jelölik AngolorszAgban a czimeres- nemességet ; mig 
nem.eaekuek c~ak a p11ireket hívják, kik a uép közöl i8 választbatók s érdemeik 
miatt magas rRngm emelhetők. 
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és függetlenség I!Zellemével a reformatio kérdése is ujra szönyegre 
került maguk a protestánsok között, kik presbyterianusok- és episco
palisokra voltak oszolva 1 ugy, hogy azon idöben 1 mint Warwick 
mondja, mindenki theologussá és államférfiuvá lett_ Két illy szél 
között bajos a kormányrudat kezelni; emellett az engedés és meg
tagadás józan határainak megtartására nagy eszélyességgel párosult 
szilár·dság sztikséges, miuek a Stuartok soha sem voltak birtokában. ') 

Angolországnak előérzete volt, hogy saját nagysága a Róma 
elleni lázadásból fog származni, s a Tudor-oknak fültétlen engedel
mességet szerzett azon jóllét, mellyet af6 országban meghonosítottak ; 
de jaj akkor, ha ezt anyagi érdekeiben támadja meg valaki, mint 
a Stuartok megkisérlették. A 'l'udorok még korlátokat nem ismerő 
kényuraságuk közepett sem akarták soha megsemmisíteni a nemzeti 
sajátságokat, akkor sem, midön azokat lábbal tiporták; a Stuartok 
ellenben minduntalan az isteni jogra hi\'atkoztak. Ezek külföldick
kel szövetkeztek, amazok csak a nemzelben kerestek szilárdságot s 
olly büszkeséget öntöttek beléje, melly valóságos erövé lett. Amazok 
mindenhatósággal ruházták fel a kormányt a hit dolgaiban, mialatt 
gyöngék voltak a felekezetek, vagyis a vallási érzet; ezen feleke
zetek köz öl egy iknek sem sikerUh diadalmaskodni, vagy türelmet. 
biztositani a maga részére, miként Európa többi orszitgaiban történt. 
Ha a politikai érdekek mindenhol összevegyültek a vallásiakkal 

') Ed. Olarendon, The hi•twy c!f the 1·ebdlion und civil wur·a in England 
1640-60; ez a legfontosabb fo.nl.s. 

R6bert Mentet de Salmonet, Hiatoi1·e clea trouble1 de la Grande-Brétagne. 
Char. Fox, lliat. of the early pa1·t of thereign of James the a econd. London 1808 

Thomas Cromwell' s, Oliver Cromwell and hia limes. Loudon 1821. 
Oliver Cromwell' s, Mem. of the protecto1· Cromwell. U gy•mott 1820. 
lllar.ure, Hist. de la révuluticm de 1688 en .Angleterr·e P~rie 1825. 
V. D. Fellow, Hi~turical ak0tchea of the latter 1Jarl8 of the reig11 of C.:harles 

the .fi1·at, inctuding hia tr·ial and execution. London, 182!:!. 
J. D' IsraeU, Commentmies on the life and reign of Chartes I. Ugyano1 t 

18:?8-31. 
Cha te a ubrland, Les quaire Stuat·t~. 

Gnlzot, Hisloire de l11 revol·ution d' Angleterre depu.is l' avet~ement de Char

leB I. juaq•l.' a la realauralion de Charlu Il. Pári?:; 1829. 2. kötel. ~fár cl6bb közt.é· 
tette M~m.oire8 o1·iginales de la revolution anglaise c-.imü müvét 26 füzet b.,.,, mel
lyek között ,v& n E,..;,, {laót,I,.,Í is. 

Villemain, Histoi•·e de Cromwell d' aprl:s le8 mémoires du temps et lea re
~ueila parlamentaireJ. Páriza 1819. 

Armand Carrel, Hiatuü·e ele la r.ontreréuolulio11 en litlf)letmTe stnU Cha•·lfs 
ll. ~~ ./aeques Il. TJ. o. 1827, 
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Angolországban azonosokká lettek j a reformatorok maguk voltak 
az államférfiak, mig a tömeg közönyösen vette a dolgot. 

A skót és skótok által környezett I. Jakab utálva mindazt, 
ami angol volt, inkább theologus mint politikai férfiu, ki anyai rés~

ről a Guise-ktlíl szál'lnazott B azon Stuart Máriának volt fia, ki mint 
a kath. párt képviselője veszett el, csak azért fogadta el az angli
canismnst, mert czélszcrü eszköznek vélte a kényuraságra, s mert a 
fejedelmeket az isteni egység földi képviselöjévé tette. Emellett 
azonban türte a katholikusokat, rokoni összeköttetésbe lépett Spa
nyolországgal, s mcgszünt az európai protestáns párt feje lenni; 
mindcnki rosz szemmal nézett tehát reá, s az irányábani gyiilölct 
és megvetés még inkább elmérgcsitette a catholicism us ellen mar ugyis 
létezett ellenszenvet. Beleélvén magát a zsarnokság ba 1 nem volt 
képes saját jószántából engedni a szabad::!ág kikerülhetlen térfogla
lásainak j féltékcny~éget támaszt a hatalom iránt anélkül, hogy 
annak idején nyiltnn tudna vele élni; mindenféle eszközcik és tör 
vények után kapkod, miböl csak versenygések keletkeznek, s azzal, 
hogy megtámadta a parlament jogait, csak azt érte el, hogy meg 
szilárditotta azokat, A parlament csakugyan azzal áll boszut a ki
rály önkénykcdései fölött, hogy szigoru vizsgálatot rendel az általa 
tett költségek fölött, elannyira, miszerint utóvégre is kényszerítve 
látja magát benn visszatérni a régi szabadalmakhoz, künn pedig 
felhagyni a kath. szövetségekkel. 

1. Kllroly. 
l. Károly ezen kettős vereség által tönkretéve foglalta el a 

trónt (1625. apr. ü.). Alig tette föl fejére a koronát, rögtön elüzte 
azon 'bohóczok és szabadonezak raját, kik az elpuhult kényur palo
táját clözönWtték j a nemcselfct arra kényszerítette, hogy vagy ja
vuljanak meg, vagy . rejtsék el magukat; tisztelte a tehetséget, de 
valamint atyja, ngy ö is meg volt győződve, hogy az uralkodó nem 
türhet korlát.>l<at, s a padament ctlak azért izmosodott meg, mert a 
királyok gyöngék voltak. Ragaszkodott tcbát családja ősi szokásá
hoz: a kényurasúghoz és az isteni joghoz; de ha őseinek fegyverrel 
kezökben sikcrillt engedelmességre szoritani a hübéres urakat és a 
skót clanok fünökeit, Angliában a városiakkal gyült meg a baja, 
kiknek kezében volt a vngyon, s kik nem annyira lázadásnk, mint 
inkább a tétlenség és vélemény ruiatt voltak félemletesek j ezen erők 
ellen nem tudtu, milly fegyverekkel küzdjön. 

Károly akkor tette az elsö baklövést, midön francziaországi 
Henriettet, XIII. Lajos 1:1zép, müvelt és erényes nővérét vette nöül 
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kinek azonhan hibául rót1ák fel, hogy franczia és katholikus volt. 
Ezen n ö a házassági szerzödéshen nyiltan kikötötte s n ját vallás:\nak 
8Zahad gyakorlatát önmaga, kísérete és gyermekei számára, külön 
kápolnával, szcntbeszéddcl, 8zentségekkrl és egy alamizsnás püspök
kel, kinek j()gköréhez tartozzanak uz oliíbbiek között felmerülendö 
egyházi ügyel{ ; mindezekhez még egy titkos záradék is járult, 
mellynek értelmében a király megigét·te, hogy amennyiben tőle függ, 
türni fogja a katholikusokat. l\'ledici Mária azon utasítások között, 
mellyekkel H~nriette-et ellátta, egyebek között ezeket mondá: 
"Mutasd magadat sz. Lajos mélt.ó leány{mak, ki idegen földre ment a hi
tért meghalni. Járulj gyakran a szentségekhez, s hogy ez lelki haszonnal 
történjék, müvelj az általad vallott hithez méltó cselekedeteket. Légy 
egy 1 hten által támasztott Esztcr az angol katholikusokra nézve, 
kik már évek hosszu sora óta ezenverléeclt között élnek, éspedig 
vallásuk miatt, mi kétszet·es ok arra, hogy irányukban rokonszenv
~el viseltessé!. A többi angolokról se feledkezzél meg, mert ámbár 
más vallást követnek, azért mégis királynéjok vagy j kötelességed 
gyámolítani, jó példát adni nekik, s igy szépszerével lu!~sziteni öket 
clö arra, hogy mondjanak le tévelygésökröl." Henriette nem mér-
8ékclte buzgalmát, mint az egy annyira türelmetlen országban szük
séges lett volna; nem akart megkoronáztatni, nehogy részt kelljen 
vennie az eretnek szertartásokban, 8 minthogy a közügyekbe is 
be akart avatkozni, a nemzet gyülölettel kezdett iránta viseltetni, 8 
kedvében já1·ú férjét is papismusr6,1 gyanusitotta. 

Bukingham. 
Nem kischb hátrányára szolgált ez utóbbi!lal;:, hegy még min· 

dig külön1h; kegyet tanusitott Bukingham herezeg , ezen léha és 
fénylizö ember it·ányában, ki a politikában cs:1k saját szcnvcdélyeit 
tekintette mérvadókuak 1 az udvart cschzövénycínck szinhclyévé 
tette, mi annál inkább sikerült neki, mert a király még uj volt és 
tapasztalatlan a l{öziigyek vezetésében. Senki sem érte öt utól a 
fénylizésben j ö hozta he olöszrir Lon(lonb;m a hordngyat, mi által 
fiilöttébb meghot1·ánkoztatta a népet, oktalan állatok gyannnt hasz 
nálván szolgáit. Valamint m:ir cliibh Spanyolországban clvc~ztette 
be csülctét, ugy Franczinorilz:'1ghan is 1 midön nll'gbizatáshól Hen
riettc-et 1:öül ven Pi mcr. t, a királynéval akart szcrclmeskedni, ami
ét·t öt Richelion kitillotta 1). Bukiogbam boszuból rávette Károlyt, 

•) "G~zdag fehér birGony öllöuyl viselt, melly, valamint a köpeny is, egé

ti~c:J gyémllut<Jkkal volt ki rakva; eh!1ez járult még 1\ aagyszemü gyóuliutokból 
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bogy h;iburut indítson FJ';UJeziaor·szág ellen, s támogassa a rochclle
ieket. Károly maga az.t hitte talán, hogy visszanyeri a népszerü
séget, ha a protestánsok érrloknbon há.boruRkodik ; eltekint ve azon_ 
ban attól, hogy az clrgiilctll:'nek rendesen mintegy ösztönszerlileg 
kár·hoztatják mindazt, mi az udvartól jö, iímaga elrontotta az ügyet 
azáltal, hogy a vezérletet Bnkin~ham-ra bizta, ki kndarczot vallott. 
Ez, továbbá azon körülmény, hogy nagysz1hnu angolok misérc jártak, 
s nem alkalmaztattak az egyházi fcnyitékek azok ellenében, kik a 
nemzeti isteniliszteletet elhanyagolták , által án os elégületlenséget 
idézett clö, midön ujl"a összehítta a parlamentet (!625. jun. 16.), 
hogy ~oegélyeszközöket l<érjen tőle azon háboru folytatására, mellye1 
Bukingham Olivm·es ellr·ni gylilölséghlil Spanyol(lrszág ellen m
ditott. 

Itt kezdödik azon összeütkiizés, melly utoljára is szomoru vé
get ért. A parlarneni észrevevén, hogy batalma a közköltségek meg
szavazásában áll, nem fogyott ki a panaszokból a m iniszter ellen, és 
megtagadja a segítséget. A király erre feloszlatja, vagyis egy aljas 
kegyencz kedveért ellenszegül a nemzet képviselöinek; minthogy 
azonban már kimeritette az alkotmány értelmében rendelkezésére 
álló eszközöket, kénytelen ujra összehíni öket (1 G26. febr. G.) Most 
megint ugyanazon tagok jelennek meg, még inkább el levén tö
kélve az ellená.llásra. Némellyek a szabadság fentartóinak s a visz
szaélések megszüntetöinek nevezték el magukat, melly utóbbi elne
vezés alatt a királyi előjog bármelly tényét értették; türelmességők 
kiilönben megelégedett azzal, hogy számiizték a kath. papokat, meg
Liintették azokat, kik nem jártak a prédikáczióra, s megfosztották a 
katholikusokat fiaiktól, hogy a szabad vizsgálódás vallásában nevel
jék öket. 

:Miután a vallásujitás már megkczdöcött, lehetelen volt azon 
határok kiizi>tt tartani azt, mellyek közé VIII. Henrik szoritani ohaj
totta. A század elején egy, körülbellll ezer lelkész aláirásával ellátott 
kérvény n szertartások teljes kikiiszöbölését szorgalmazta, hogy visz· 
sza lehessen térni az evangéliumi egyszerüséghez. Általános boszan
kodást idézett elő, hogy a dézsmákat egészen az udvaronczok emész
tették föl, s azt akarták, hogy legalább részben a calvinismus hirde-

álló forgó, k11rd, öv ~B >llrkanf~uk, rnellyek ~zintén gyémántoktól ragyogtak i é:l 

axcellautiája ezen öllözetben obajt bevoJluhd Pári>b:t .... Volt ezen kivill hu

szonhé t m:ís öltözete, mellyek szint~n olly gazdagon és fényesen voltak cli3zitve, 

amint cs~k 11 kép~elem és müv.?sz~! kigondolhatt11. • Hardwicb, J. n 71 i Ellis. III. 
189. 
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tőinek is jusson belölök valami. Eltöröltetvén a kath. egység, aztik
ségképen gyökeres változásnak kellet.t létrejöni, "ruegdönteni (mint 
ök mondák) a bálványozást 1 visszatérni a kereszténység isteni 
értelméhez, egyszerre felkat·olni az igazságot és szabadságot, kiirtani 
a kUlszolgaság utolsó csiráját, hogy Isten szemlélet(re és földi füg
getlenségre emelkedhessünk." A vallási és polgári hatalom megré
mült ezen óriási tagadás fölött, s lehetőleg igyekeztek gátat vetni 
ezen elvadult vallás terjedése elé, melly azouban, fOként a vidébn 
mégis tulsulyra kerekedett; minthogy pedig az igehit·detöket nem 
akarták a hajdani papi birtokokkal díjazni, a polgárok adót vetettek 
önmagukra, lwgy földi kenyeret nyujtsanak. az életige terjesztőinek. 

Pre!!ibyterláuusok. 
A presbyteriánusok, ezen ugy önmaga 1 mint mások irányában 

kérlelhetlen tömeg, sz e n t ek n ck, p u r i t á n o k n ak neveztek el 
magukat Angliáb an; a szent-iratokat a gyöngék előnyére magya
rázták az erösek ellen, czéljok volt tüzzel-vaasal reformálni az egy· 
l1ázat és államot s a püspöki kormányzat eltörlésével visszaállitani 
nem csupán a törvényes rendet, hanem a hivek teljes függetlenségét. 
Folyvast az örökkévalóság szemléletébe mélyedvc, minden legkisebb 
eseményt a Magasságbelinek tulajdonítottak, Idnek egyedül ohajtot
tak szolgálni s vakitó világosságát élvezni rnindörökké. Nem i~:Jmer

tek cl más felsőséget azon kegyelmi foknatokon kivül, mellyeket 
lsten osztogat; nem sokat ve~ződtek a bölc~elkedéssel vagy politi
kával, csak az inspiratióban biz tak, s az angyalok voltak vezéreik; 
mindezek folyt:'tn megvetették a gazdagságot, a tudományt, a hatalmat, 
s mindenben Ciiak az isteni praedestinatiót látták. Ezen megsemmisülés 
Isten előtt fölötte gőgösekké tette öket az emberek előtt s megmásit
hatlan clhatiu·ozásuktól sem fenyegetések, scm igéretek nem voltak ké
pesek öket eltántorítani. Türelmetlenek levén, mint. azon vallás, mellyet 
el vetettek, csak azért töreked vén polgári sza badságt·a, me rt ez a vallási
nak is lételernét képezi, olly tulságokra vetem cd tek szigoru életmódjuk
ban, mellyek nevetségesekül tüntetik fel öket azok előtt, kik nem lát· 
ják be, milly hatalmasokká lettek épen ezen tulzáso\( által. Megvetéasel 
tekintettek a gazdagolua, szónokokra, nemesek re, papokra, azt tartván, 
hogy olly kincsnek vannak birtokában, melylyel a világ összes gazdag
ságai fel nem érnek, éke.:~szólók egy fenségesebb nyelvben, nemesek 
az isteni elsőszülöttség kiváltságánál fogva, s papok isteni meg
azentelés folytán. Közülök a legutólsónak létezése is titokteljes és 
rettentő fontossággal birhat; legkisebb tényét élénk figyel emmel 
b.isérilt a világos .ág és sötétség szellemei; már az ég és föld alko· 



tása előtt ana volt rundeltet ve 1 hogy olly boldogaágat élvtzzen 
melly az ég és föld elenyészte után sem fog megszünni j valameily 
esemény, mellyct a rövidlálásu poliLikusok földi okúknak tulajdünit
tottak, ö reá való tekintetLől történt j ö érte keletkeztek, virágoztak 
és buktak meg a birodalmak j a Magasságbeli az ö érd~·kébtn Iiyil
vánitotta akaratát a próféta hárfajával B az evangelista tollával; ö egy 
re1.1.dkivüli szabadító által mentctctt meg egy rendkivüli ellenségtől j az 
ö megváltása végettömlött egy természetfölötti halálküzdelem verejtéke 
s egy halhatallan áldozat vére j öérte homályosodott cl a nap, nyiltak 
meg a hegyek oldalai, támadtak fel a halottak B zokogott az egész 
természet a kimuló Teremtö szenvedései fölött. 

Kik ezen szenteknek csak aszott arczait látták, kik csak zoko
gásaikat és panaszos énekeiket hallották, mosolyoghattak fölöttök j de 
nem mosolyogtak azok, kik a tanácskozási termekben vagy a csataté
reken találkoztak velök. Ezen fanatikusok a polgári és katonai ügyek
ben higgadt itéletet, szilárd elhatározást tanusítottak, wi némell y irók 
előtt összeegyezhetlenn ek látszott vallási rajon~ás.1kkal, holott ép annak 
természetes következménye volt. Minthogy érzelmeik egy tárgyban vol
tak összpontositva, teljesen közönyösek maradtak a többiek iránt j egy 
uralkodó szenvedélyben egyesült a kegyelet és harag, nagyravágyás 
és félelem j a halál elvesztette reájok nézve borzalmait,:az él v ek csábere
jöket j voltak mosolyaik és könycik 1 öröm és fájdalom sz ülte elragadta
tásai ic, de nem a földi dolgok miatt. A lelkesültség stoicusokká tette 
öket, megtisztítván lelkeiket mindcn aljas érzelemtöl, s felülemeile 
öket a veszély és romlottság behatásain. Ezen lelkesült~ég néha 
a józan észszel ellenkező czél követétiére ragadhatta öket, de soha 
sem arra, hogy erkölcstelen utakat válaszszanak. 

Növekedvén számuk, fekete öltönyt vesznek magukra, kiszále
sitik kalapjuk karimáját, lenyírják fürtjeiket, hogy tiltakozzanak a 
parókák ellen, mellyeket ök sérelemnek .tartanak az istenség ellen t 
miután böjtöltek és végighallgattak négy hosszu prédikácziót, be
nyujtják Károlynak a j ám b o r kér v é n y t ollyvégböl, hogy baj
tassa végt·e a katholikusok ellen hozott törvéiJyekct. Az alsóházban 
rendkivüli befolyásra tettek szert eszméik szigorusága s a papismus
tól való irtózás uk miatt, itt a s z a b a d e l v ü ek h e z csatlakoztak, 
kik a királyi előjogok megvizsgálását és korlátozását, tiszta vallást, 
polgári szabadságot, teljes egyenlőséget követeltek. Ámbár eltértek 
egymástól valJási nézetcikben, ellenállhatlan egyértelmliséggel emel
tek panaszokat Bukingham ellen j Károly, kit a dolgok illyetén 
állása. fölöttébb boszantott, ujra feloszlatja a parlamentet, (1628. 
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márcz. 17.) Minthogy azonban a szorult viszonyok miatt nemsokára 
megint összehíni volt kénytelen azokat 1 kiket maga ellen inget·elt, 
a megnyitá~kor ezeket mondá: "Összehíttalak titeket, mert a par
lament a legrégibb, leggyorsabb és legezélszerübb eszköz arra, hogy 
megnyerjtik a szükséges segédszereket önmagunk biztonságára s 
barátaink megmentésére a közelgö veszélyLőL Ha nem teljesititek 
kötelességteket 1 én nyugodt lelkismerettel fogom használni azon 
eszközöket, mellyeket Isten adott kezembe, hogy megmentsem azt, 
amit némellyek esztelensége el akarna veszteni. Nem fenyegetéské
pen mondom ezt, mert fenyegetéseket különben is csak velem ha
sonlókkal szemben használnék; vegyétek ezt figyelmeztetésül annak 
részéről, kinek kötelessége gondoskodni üdvötök- és jóllétetekröl.u 

A parlament, melly a Plantagenetek alatt az ellenszegülés esz
köze s biztosíték volt a magán jogokra nézve 1 a Tudorak alatt 
puszta kormány-eszközzé sülyedt alá; mindazonáltal, ha el is al
jasíttatott a zsarnokság által, fontossága és szilárdsága folyton nö
vekedett ugy 1 hogy most már alapul azoigálhatott a képviseleti 
kormánynak, s kiinduláspontul az uj szabadsági törekvéseknek. Ez 
alkalommal öt különféle segélyt szavazott meg, mielött azonban el
fogadta volna a bilit, az ugynevezett j o g-kér v é n y t nyujtotta be, 
vagyis azon biztosítékok foglalatát, mellyeket a nemzeti alkotmány
ban talált, s mellyek előtt a királyi előjognak is meg kellene ha
jolnia ; ezek a következök: egy szabad polgárt sem szabad elfogni 
határozott indokolás nélkül, még a király parancsára sem ; senki 
sem kényszeríthetö ajándékok, kölcsönök vagy segély adására a ket 
kamra jóváhagyása nélkül; a polgárok nem terhelendök katonák 
vagy tengerészek beszállásolásával; eltöröltetik a márcziusi törveny 
s miudenki csak az ország törvényei szerint itélendő el. Az alsóház 
győzedelmeskedik; a király elejénte vonakodott 1 késöbb azonban 
hozzátette ezen formulát: L c g y e n t ö r v é n y n y é 1 am i n t ki
vá n t a t ik; a jog-kérvény ezzel Angolország második alaptörvé
nyévé leszen. Látván, hogy a nehézségek és követelesek folyvást 
szaporodnak, s hogy az alsóház meg akarta fosztani az uralkodó 
osztályt a fényüzés, élvek és lt~tezés eszközeitől, s ö kért szá10adást, 
holott tulajdonképen azért hivatott össze, hogy ö adjon számot, Ká
roly felfüggesztette ezen nevezetes parlamentet 

Ezáltal azonban nem ért véget sem a fensőbb osztályok elé
gületlensége, mellyet az udvar odahagyásával tanusítottak, sem a 
Bukingham, mint a k ö z n y om o r b é r l ö j e ellen intézett vádas· 
kodások, ruig végre Felton János meggyilkolta öt (aug. 23.), azzul 
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dicsekedvén, hogy kötelességet teljesitett s megmentette az or
szágot. 

Az uj ülésszak megnyitása után az alsóház még nyiltabban 
kifejezi ellenséges érziiletét a király irányában, s meg akarja öt 
fosztani a m é r t ék ck r c é B s u l y o k r a vetett adó él vezetétöl, 
mi a királyoknak élethossziglan szokott adományoztaini B föjöve
delmi forrásukat képezte, egyR zerBmind pedig módot szolgáltatott 
nekik pénzszerzésre és kegyelmek osztogatására; haza~\rulónak nyil
vánit mindcnkit, ki azt fizeti, ki behozza a catholicismust és armi
nianismust. A nép képviselői ekként, ámbár tulmcntek követelése
ikben, elisruertetést szereztek azon jogoknak, mellyek elöbb olly 
vakmerően lábbal tiportattak ; minthogy azonban másrészröl olly 
vad türelmetlenséget tanusitotlak, elrémítették a lelki.:~méreteket. 

A kírály nem akart bdeegyczni, hogy egy testület, melly 
megvitathatja az adókat, egyszersmind meg is tagadhassa azokat, s 
hogy azok mikénti felhasználásának viz~gálasa a kor mán y tényeinek 
bonczolgatására vezessen; minthogy pedig czélját nem érhctte el 
szépszerével, ismét feloszlatta a parlamentet ( 1629), s meg levén 
gyözlídve, hogy összeesküdött az egyeduralom megdöntésére, eJha
tár ozta., hogy nélküle fog kormányozni, és ezt nyiltan ki is jelen
tette. A legnyugtalanabb képviselök közől kilenczet elfogatott, bé
kére lépett Franczia- és Spanyolországgal, az udvarnál takarékos
ságot léptetett életbe; olly hatalmas volt meg a nemesség, hogy en· 
nek segélyével Károly pótolhatta a nemzet képviselői által megta
gadott adókat, s tizenegy éven át nem is hítta öket össze, mint 
korlátlan király uralkodván ruinisztereivel. 

Károlynak szüksége volt támogatóra; ezen minöségbcn előbb 

Bukingham, késöbb a királynő, végül pedig Strafford és Laud mi· 
nisztcrek müködtek mellette. Wentworth Tamás, Strafford grófja, 
ép olly erélyes mint értelmes férfiu, egyik fő előmozdítója volt a 
jog-kérvénynek, látván azonban párthiveinek tulzásait, .,. király mellé 
állott, h ü és hasznos szolgálatoltat tett neki s ezeket mondá: Ko r
b á c B cs a l k e ll ö k c t v i s z a t é r i t e n i k ö t e l e s s é g ö It h ö z. 
Irhon lord-kormányzójává neveztetvén ki, rendbehozta az igazság
szolgáltatást, elömozditotta az ipart, orvosolta a kormányzat számos 
visszaélései ellen benyujtott panaszokat s véget vetett a kincstár 
jogtalan zsarolásainak. Segitségére volt Laud Vilmos, ki mint lon
doni püspök, késöbb pedig canterburyi érsek szervezte az anglikán 
egyházat; különben tudós és önzetlen férfiu volt, féltékenycn iír-
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ködölt a piispöki hatalom fölött, még a királyi el8jogok rovására is, 
mellyeknek minden egyébben határozott védője volt. 

A birodalom külsőleg virágozni látszott, de hiányzott a szabad
ság; a király behajtalta a mértékekre és sulyokra vetett adókat, 
a prédikácziók nem- hallgatására szintén adó volt vetve, valamint 
egy másik adót ís szedtek a tengerészet költségeinek fedezésére. Ez 
utóbbit hatalmassá tette, s a maga számára követelte a köröskörül 
fekvő tengerek kiváltságát, eltiltván a hollandoknak az angol par
tokon való halászatot j megfékezte a tengeri rablókat, kiterjesztette 
a kereskedelmet, átalakitotta a pénzügyet, s virágzásra emelte az 
országot. Minthogy azonban müködéséről senkinek sem adott szá
mot, zsarnoknak nevezték j arról vádolták, hogy megszegi a ki1·ályi 
igéreteket, visszaél a hatalommal j fenhangon becsmérelték a csil
lagos kamrát és a legfőbb törvényszéket, mellyek a béke fentartá
sának ürügye alatt büntették a szavakat, gondolatokat, állitólagos 
ezélzásokat, miértis nagyszáron pul'itánok és szantek azt tartván, 
hogy többre kell becsülni Istent az embereknél, Amerikába mene· 
ki!ltek. Midőn ezek elindulaudók voltak, a visszamaradó testvérek 
a tengerpartra gyülekeztek, a gyülekezet lelkésze bucsubeszédet tar
tott, s azon reménynyel váltak el, hogy ujra egyesülni fognak. 

A politikai szabadságok még nem szilárdultak meg s nem 
mentek át a közéletbe annyira, hogy forradalomra szolgáltathattak 
volna ürügyet; a vallási és lelkismereti szabadság emlitése azon
ban mindenkire élénk hatást gyakorolt. Károly kényuralma ennek
folytán megtöretett, midön Skótországban megkoronáztatása után 
az episcopalisok liturgiáját akarta meghonosita~i; Laud ösztönzésére, 
kinek érdemei közé bizonyára nem lehet számítani a ttlrelmességet, 
báborut inditott a presbyteriánusok ellen anélkül, hogy előbb kellően 
megfontolta volna a dolgot. l. Jakab arra kényszeritette a papság 
egyetemes gyülését, hogy ima- és egyházi törvénykönyvet szerkesz
szen, mellyek altal a skót és anglikán liturgia és egyházi fegyelem 
közelebb hozatnának egymáshoz. Ezen intézkedések azon időben 
általános nem-tetszést idéztek elö, mcrt eltörölték a tetszés ezerinti 
imákats a lelkészeket a püspökök fenhatóságának rendelték alá; emiatt 
akkor elállottak ezen tervtöl, Károly azonban életbe akarta léptetni. 

Skótországban a nép között keletkezett a reformatio, s innen 
emelkedett a h·ónra, nem pedig megfordit va; azért a papság, melly 
sokat adott arra, hogy tetszése szerint imlldkozhatik, törvényeket 
hozhat és semmiféle ezertartások által nem korlátoltatik, irtózott az 
efféle ujitásoktól; ~ nemesek attól tartottak, hogy majd vissza kell ad. 
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niok a bitorolt jószágokat a püspököknek j a nép me~:~ botránkozott 
az anglikán egyház által megtartott nagyszámu fényes szartartások 
felett, me Ilyeket ö katholikos bálváuyozásnak tartott, sa puritanismus 
clsö apostolának eme szavait ismételte: "Angolország nemeseinek, 
biráinak és népének nemcsak ellene kellett volna szegülniök Mária 
királynőnek, ezen második Jezabelnek, mihelyt az evangeliomot ir
tani kezdte, hanem le kellett volna öt gyilkolniok összes lelkészeivel 
és büntársaival együtt." Midön tehát az uj liturgiát behozták Edin
burgba, egy asszony felkiáltott: I h o l a p á p a1 i h o l a z a n t i
k r is z t us ! - A p á p a a z a n t ik r is z t us 1 - kiáltják erre 
mindnyájan j az esperest, a püspököt könyvekkel, kövekkel, székek
kel fogadják: a jelenet mindenhol ismétlődik, a forrongás altaJánossá 
válik. Károly az ~nglikán papaágra levén kénytelen támaszkodni, ül
dözi a nonconformisüí.knt, kik hiísi fanatismussal türnek mindent. 
Levágott fUiekkel szégyenköre állitattván, a nép tömegesen tódult 
szemléletökre, s midön a hóhér vissza akarta nyomni a tolakodókat, 
Burton igy szólt: "Ne bántsa őket, hadd tanuljanak meg ölt is szan 
vedni j u egy tiatal emberhez, ki elsápadt, e szavakat intézte: "Miért 
vagy olly szomoru, fiam! szivem nem tántorog 1 s ha még nagyobb 
erőre lenne szUkségem, lsten bizonyára nem engedné, hogy abban 
hiányt szanvedjek", erre fölemelvén ök! ét, mellyet a levágott fülek
böJ csorgó vérbe mártott, felkiált; "Áldott az Ur, ki méltónak talált 
arra, hogy érte szanvedjek; most elvesztettem néhány csepp vért, 
de teljesen is kész vagyok azt kiontani Isten igazságaért és királyom 
becsületeért a pápisták bitorlásai ellen j dicsöség Istennek és bosz
szu elet a királynak" ! Egy valaki virágcsokrot nyujtott Bastwick
nak, s mint hogy ép ekkor egy méb szallot t reá, ekként kiáltott fel: 
"Látjátok! ez a szegény állatocska móg a szégyenköre is rászáll, 
hogy mézet szíjon a virágokból; vajjon én ruiért ne ízlelhetném meg 
Jézus Krisztus mézét?" - Pym igy szólott: "Keresztények, ba 
ruindnyájan gondoltunk volna szabadságunkkal, most nem volnánk 
itten. Mi mindnyájatok szabadságaért feláldoztuk a mienket. Őriz
zétek meg jól, kérlek titeket; ragaszkodj r. tok szilárdul lsten és a 
haza ügyehez j különbeu ör,ökös szolga~ágba fogtok bukni ti és fia
itok." Lilburnc, ki nem sokkal késöbb ugyanezen ok miatt az ut
czákon végig vezettetett és ostoroztatott, eközben folyvá;;t pt·édikált j 
miután többízben hiába parancsoltak neki hallgatáf:lt, vég•·e betümik 
száját ; ö erre írott lapokat von ki zsebéből és szór szét, mellyoket 
a n~p nagy buzgalommal szed össze. V égrú megkötözik, mi még 
inkább uüveli a tömeg bámull\tát. 
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Illyképen mindinkabb és inkább elkeseredtek a kedélyek, Ká
roly pedig képtelen lévén eröszakkal nyomni el azokat, kiket feliz
gatott, bün bocsánatot hirdet azon föltétel alatt, ha a liturgiát elfo
gadják. Erre azonban hatvanezer lázadó halált kiált az episcopali
sokra; ezrével nyujtják be a kérvényeket ; Edinburgban lordok, 
alsóbb nemesek, igehirdetök és városi képviselök t á b l á i vezetik 
a forradalmat. Richelieu szitotta a tüzet B pénzt es fegyvereket azol
gáitatott; a lázadók ennek folytán szövetséget alakitottak, melly 
az 1586-ki hitvallásról C o v e n a n t-nak neveztetett (1638.). A szö. 
vetkezettek kötelezték magukat, hogy l8ten n~vében védeni fogják 
az igaz vallást, ellenállanak minden tévelyneit s egyesülnek a ki
rály- és tekintélyének védelmére, hogy biztosítsák a vallást, a sza
badságot és a törvényeket. A nép seregestiti csatlakozik hozzájok j 
a király kénytelen volt alkudozásokba bocsátkozni, annyira azonban 
nem birt magán erötvenni, hogy eltörölte volna a liturgiát és a leg
főbb törvényszéket. A glasgowi zsinat eltörölte az episcopatust s 
kiközösítést mondott mindszokra, kik nem csatlakoznak a szövet
séghez. 

Polgárlu\boro. 
Mi maradt egyéb hátra, mint hogy fegyvert ragadjanak? A 

király pénzügyei jókarban voltak, miértis nem volt sztlkséges ösz
szehíni a parlamentet, a hajóhad szintén készen állott, ötezer ember
rel; huszezer gyalog és hatezer lovas tehát rögtön utnak indult. A 
skótok lefoglalták a raktárakat, az erősségeket, a királyi jövedel
meket; a hadsereget, me Ily buzgó egyetértéssei a szövetkezett (c o
venan ter) Jézus nevében toboroztatott össze, s Richelieu általlát
tatott el fegyverekkel, Lesly vezérelte. Ha Károly rögtön megtá
madja, gyözcdeimeskedik, ö azonban nem bátorkodott határozott 
tépéileket tenni, s talán az angol seregben sem bizott, melly szintén 
nem kevésbbé panaszkodott, éspedig nem annyira tények, mint in
kább eszmék 111íatt. Olly gyönge volt tehát, hogy elfogadta a fel
ajánlott föltételeket, de alig bocsátotta el hodseregét, azok is rögtön 
megsértettek s kénytelen volt ujra fegyverhez nyulni. Összehíván 
az ir és az angol parlamentet (1640 apr. 13.), az előbbi Strafford 
lord rohamos tevékenysége folytán csakhamar megszavazta a kivánt 
segélyt, valamint a papság is; az angol képviselök azonban büszkék 
levén a rlép tetszé~nyilvánitására, valamint arra is, hogy a király 
tizenegy év után végre mégis kénytelen volt (}ket összehívni, nem
különben okulva a skót lázadnson, észrevették, hogy kezökbe kell 
venniök az állam kormányát j panaszt emeltek az elmult évek alatt 
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elkövetett visszaélések miatt, ekként mintegy a szabadság öreiül tün
tetvén fel magukat, kik nem alattomos lázadasokban, hanem nyiltan 
fejezik ki panaszaikat, s többé nem a királynak, hanem a népnek 
a sajtó utján fejtegették a hatalom azon tulkapásait, mellyeket töb~é 
nem akartak ttirni. Midőn a lordok ellenszegültek, ezt válaszolták 
nekik : M i köz e a z ö n ök n em z e t é n ek a m i e nk k e l ·~ 

Károly, kit a tizenegyévi kényoralom káprázattal vett köri1l, 
ujra a parlament feloszlatásának veszélyes kisegítő eszközéhez fo
lyamodott. Londonban emiatt zavarok keletkeznek s a vallas álat·
cza alól kiiz!ársasági ezéizatok tünnek elő. A papság zsinata, melly 
ezen időben hivatott össze, ujra hatvan, rendkivüli türelmetlenségről 
tanuskodó canont határoz, háromszázezer sterling segélylyel, melly 
összeggel, valamiRt a lordok ajánlataival a király szép badsereget 
állit lábra. A skótok azonban megelőzik öt, berontva Angliába és 
kijelentve, hogy nem az ország, hanem a canterburyi párt ellen foly
tatnak háboru t, melly pártot iik bibliai nyelvükön Bálaamoknak, 
Hamanoknak, Koréknak neveztek j a király Strafford ellenzése da
czára alkudozásokba bocsátkozik velök. 

ÜO!i!!ZII parlament. 
Kifogyva minden segédsEereiből , Károly most már ötödször 

megint csak a parlamenthez ·volt kénytelen folyamodni, (nov. 3.), 
me ll y még engesztelhetlenebbé vált, s h o zs z U· p a r l am e n t név 
alatt a franczia nemzeti-gyüléssei egyenlő nevezétességre tett szert, 
mellyhez eredményeiben is hasonlított. Elejéute senki sem gondolt 
forradalom előidézésére j az alsóház, a növekedő polgári elem kép
viselője, ámbár két-harmadrészszel több vagyounal bírt iliint a pai
rek, az aristocratia e symboluma, nem akarta még megbuktatui a 
királyi hatalmat, hanem csak megfékezni. Mindazonáltal annyi volt 
a benyujtott panasz, hogy általános számüzetést hoztak a hatalom 
közegeire j aki csak sze n vedett valaha, mindenki orvoslást és boszut 
kívánt. Igy szóltak: "Gyermekek voltunk, s tetszésök szerint ütle
geltek bennünket; ideje már, hogy függetlenül éljünk, Számunk 
milliókra rug j vajjon ök hányan vannak?" 

A polgárháboru nem volt uj az országban 1 az ellenszegülést 
azonban windenkor a törvények és bizonyo11 kétségbevonhatlan jo
gok nevében inditották meg. Most mindkét fél kölcsönösen törvény
telenségről éB ujitásokról vádolta egymást, s pedig méltán, mert az 
egyik megsértette az orszá!{ ősi jogait, a másik pedig olly kiváltsá
gokra és hatalomra tartott igényt, mellyek ezideig ismeretlenek vol
tak. Mindketten érezték tehát az önigazolás szükségét, mire a Jár-
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más nyilvánosságot választották j az egész nemze t részt vett a küz
delemben. "Alig ocsudva fel az clnyomat!isból, a nemzet hatható
sabb biztr Jitékokat keresett, de azért még windig ugyanazon tör
vényekre támaszkodott, mellyeket előbb nem talált eléggé hatható
Baknak. Uj hitelvek és eszmék forrongtak keblében, mellyek iránt 
élénk és tiszta hitet táplált, s azért bátran és bizalommal engedte 
magát át a lelkesültségnek, melly az igazság diadalát ohajtja bár
milly áron. Egyidejüteg szerény levén ezé lj aiban, gyöngéden ra
gaszkodván ősi azokásaihoz és tisztelvén a régi intézményeket, nem 
akarta azokat megváltoztatni, hanem csak tiszteletet és megszilár
dulást ohajtott nekik szerezni. Ennek folytán a bátorság és félénk
ség, őszinteség és k étszinU11ég sajátságos vegyületével találkozunk 
a számtalan hivatalos és független nyilatkozványokban. Nem ismert 
határt a lelkek buzgalma, egyetemes, hallatlan, rendszertelen volt 
a mozgalom ; windenfelé hirlapok és röpiratok: politil~ai, vallási, 
történeti kérdések, beszélyek, előadások, tervek, tanácsok, megtá
madások, szóval, windeu talált azokban helyet j mindent szönyegre 
hoztak, megvitattak bennök; önkénytes küldöttek teljesztették azo
kat j a tö•·vényszékeknél, a piaczokon, a templomok kapuin csopor
tosan olvasták vagy vásárolták. S az eszmék ezen nagy harczában, 
a közvéleményre való azokatlan hivatkozásban, mialatt az iratokban 
és tényekben tulajdonkép már a nemzeti fensőség elve uralkodott, 
összetüzve a koronát isteni jogával, a vita egyedUl törvényes birái 
gyanánt még windig a statutumok, a jogtudomány, a· szokások és 
hagyományok idéztettek; a forradalom már általános volt anélkül, 
hogy valaki ezt kimondani, vagy csak önmagának is bevallani bá
torkodott volna" 1). 

Nagyszámu képviselök csak azért jöttek össze, hogy boszut 
álljanak, azon szilárd elhatározással, lwgy ujitásokat léptessenek 
életbe, megbuktassált a királyi hatalmat és Straffordot, a n é p 
ü g y é n ek e l á r u l ó j á t, továbbá az episcopatust, mint a trón tá
maszát. Élökön nagytchetségü férfiak állottak, kik közöl föltént 
Pym János érdemel emlitést. Pym egyetértve a három királyság 
puritánjaival, rávette az ireket, hogy vádolják be Straffordot, ki 
ellen az ö panaszukra pör indíttatott. Ez bizván saját ártatlanságá
ban ahelyett, hogy kerülte volna a veszélyt, ellenségei közé jött. 
Pym a pairek kamrájában fe)s(•gárulásról vádolja Straffordot, s kéri 
elfogatását, mit a lordok el is rendelnek. Ez a lázong6k diadalmának 
bizonyitéka volt, kik el're boz:r;áfognak ~ reformokhoz, 

1) G'llizot, I. 269. 
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Az ez időbeli angol nép még nem volt hozzászokva ahhoz, 
hogy elvontan tárgyalja a jogokat és kötelességeket, mint a franczia 
a forradalom idejében, azért nem is törülbette el az egész multat, 
mint ez utóbbi, s nem alapithatott egészen uj alkotmányt. Ellen~e

ziHeg az angol nemzetnek élénk emlékezetében állott a mult, mally
ben ama szabadságokat nyerte, mellyekt81 a Stuartok jelenleg meg 
akarták fosztani; ohajtotta tehát visszaidézni ezen idl:lket s kikü
szöbölni a visszaéléseket. Ezen szabadság továbbá nem puszta el
méleten alapult, hanem a személyes függetlenségböJ származott. A 
parlament már fel volt ruházva az adók megRzavazásának jogával, 
miböl természetszerüleg következett felsösége az államban, annál 
is inkább, mert az ország ereje fölött is ö rendelkezett i a királyok 
azonban magnkhoz akarták vonni ezen jogot, néhány megelözö pél
dára hivatkozva. Arról volt tehát szó, hogy valameily törvényhozói 
ténynyel világosan kijelöltessenek a határok i a képviselöház ma
gának akarván tulajdonitani a tulsulyt a kormányzatban, megtagadta 
a kivánt segélyt, s a király engedményekkel volt kénytelen azt meg
vásárolni; kötelezte magát, hogy a parlamentet minden három év
ben összehívja, a jelenlegit pedig mindaddig nem fogja feloszlatni, 
mig magának a parlamentnek tetszik. 

Még azok is, kik jobban átértették a kérdést és előbbre halad
tak, mint Pym és Hampden, arra szoritkoztak politikájokban, hogy 
szilárdul megállapitsák az ország kormányzatát a képviselöház által, 
egy látszólagos király leh.etetlen biztositóka mellett. Ezen czélt nem 
valameily tényleges alkotmány kihirdetése, hanem azáltal akarták 
elérni, hogy tényleg minden ügyet az alsóház megvitatása alá vonjanak, 
s ezáltal a polgárok kezei közé játszAzák át a hatalmat. Ahelyett 
tehát, hogy eltörölték volna a multat, mindenben csak a régi okmá
nyokra hivatkoztak; a kamra ebben kevés őszinteséggel járt el, 
attól tartván, hogy a nép könnyen hátat fordithatna neki. A képvi
selők között más szenvedélyek forrongtak, mellyek messzebb, egé
szen a köztársaságig terjedtek; azon emelkedettsége~t, melly hiány
zott nála a politikában, megadta o.z alst'!háznak a vallás. 

Károly már el8bb kiüzte az udvarból és a hadseregbl:ll a ka
tholikusokat; a képviselök megtie.ztitják az egyházat minden babo
nától, vagyis az ösi hit még fenlevő maradványaitól, elhatározzák a 
birák elmozdithatlanságát, a törvenytelen adók eltörlését; elrende
lik, hogy a kincstár számoljon sáfárkodásáról, s a hatalom letéte
ményesei feleljenek magukviseletéröl. Mindezek igen fontos intéz
kedések a közszabadságra nézve 1 de annyiban tullépték a határt, 
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hogy keresetet akartak inditani azok ellen, kik nem ugy cseleked
tek, mint ahogy még nem volt meghatározva; kire nem bizonyit
hatták rá a vétkest, d e l i n q u e n B n ek nyilváníttatott; ezen ret
tentő általánosságu vád mindazokat érte, kik a p:1rlnmt>ntben ellen
kezőleg vélekedtek, vagy az ellenzékhez tartoz() tagokat választot
ták. Mint a forradalmaimái renclesC'n történni szokott, a szabndeág 
nevében letiporták a szabadságot. 

A lnpok ezalatt nem szüntck meg izgatni. Károly remélve, 
hogy Straffordot megmentheti, egyik engedményt a másik után tette, 
minekfolytán lassan lassan odáig jutott, hogy sem Straffordot, sem 
önmagát nem volt képes többé megmenteni. Laud, utolsó U.masza, 
kit mint a hienrachia főnökét gyüliilték, szintén börtönbe vettetett, 
ámbár békét tanácsolt. 

A skótok, a secta által támogatva, még magasabbra csigázták 
követeléseiket, másrészről pedig dühöngtek a g y u j t o g a t ó k ellen, 
melly határozatlan elnevezés, miként a d e l i n q u e n s, azok ellen 
használtatott, kik a kit·álynak engedelmeskedtek; Londonban egy 
igen ~űrüen látogatott templomuk volt, mellyben a hierarchia ellen 
tartottak beszédeket; szakadatlanul böjtöltek és kérték Istent, hogy 
lehel e tével támogassa a gyengéket, miBzerint lángba borithassák 
az elvetemedett és a szl·ntiratokkal ellenkező egyházat. I. Jakab nzt 
mondá: H a n em l es znek püspök ök, ki r á l y B em l es z 
t ö b b é; azért ellenezt~k a skótok töreit véseit és támogatták az 
egyházi hierarchiát mindazok, kik a monnrchia fennmaradását obaj
tották, hamindjárt korlátolva is. 

A miniszterek felelősségéről szóló törvényt visszaható erővel 
ruházták fel, hogy pörbe foghassák Straffordot, kinek a király taná
cs&.ban mondott szavnit is vt\tkül tulajdonitották, sBt még szándékait 
is. Pjm ugyanis kijelentette, hogy a felhozott huszonnyolcz pont 
közöl magában véve egyik sem állapítja meg az árulást, e g y ü t t e
B e n azonban kimutatják az állam felforgatásának szándékát. Straf
ford olly méltósággal védte magát, olly világosan kimutatta a lordok
nak azon örvényt, mellyet önmaguk számára ástak, valamint azon 
e'járás gyalázatosságát, mellynél fogva csak azért helyezték öt vád 
alá, mert végrehajtotta a király parancsait, hogy már-már f'ólmen
tették volna, ha a képviselök ujra elő nem rántották volna VIII. Hen
rik egyik gynlázatos rendelkezését, az ugynevezettszámüzési billt(at
t a i n d e r), mellynél fogva a parlament, mint főrendöri törvényszék, 
valakit a rendes bizonyitékok hiánya mellett is elitélhetett. 

Károly nem látván többé módot annak megszabaditá~ára, ki-
XVl. 20 
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hez igy szólt: "Amint én király vagyok, ugy egy hajszálát sem 
fogják önnel~ meggörbitcni ;" minthogy továbbá nem számolh~tott 

valameily pá1·t támogatására a megoszlott véleményü parlamentben, 
sem a secták között, mellyek közől némellyek félig, mások egészen 
kiküszöbölték a kereszténységet, szilárdabb és egységesebb erőre 

szándékozott támaszkodni, t. i. a nemesekből álló hadseregre, melly 
majd fegyverrel birná hallgatásra a parlamen te t. Minthogy azonban 
folyvást árulókkal volt környezve, ezen szándék hire is csakhamar 
eljutott a parlamentbe, mi még inkább növelte a képviselök boszan
kodását és merészségét, kik erre megfosztották Károlyt a parlament 
feloszlatásának vagy elnapolásának jogától (1641); ezalatt a nép 
között rémületet terjesztettek a nemzeti szabadságokat fenyegető 

állitólagos veszélyek miatt, s a legesztelencbb koholmányokat is 
elhitették vele. Temérdek aláirá5sal ellátott kérvény nyujtatott be, 
melly Strafford, a korona legügyesebb és leghivebb gyámolának fe
jét kivánta; miután a pairek, vádlott barátjai, visszavonultak, csak 
negyvenöten maradtak vissza, kik közöl huszonbeten halálra méltó
nak ítélték Straffordot, mert csapatokat szállásolt a polgárokhoz 
s önkényü esküre kötelezte az Irhonban tartózkodó skótokat. A nép 
dühösen követeli, hogy erösitlle meg Károly az itéletet j ez haboz, 
összehívja a püspököket, kik közöl csak egy meri nek i azt mondani, 
hogy nem szabad lelkismerete ellenére elitélni egy árta tlan t; négyen 
arra ösztönzik, hogy vesse ld Jónást a háborgó tengerbe. Károly sír, 
imádkozik s utóvégre is aláil·ja az itéletet 1) j meghallván ezt Straf
ford, ekként kiált fel a zsoltárnokkal : "Ne bizzatok a királyok
ban, az emberek fiaiban, ldktöl nem lehet várni üdvöt!" .Meghal 
az ártatlan állhatatosságával (máj. 15) s megtisztelve azon szána
lommal, mcllyrc Károly, gyávasága miatt, érdemetlenné tette magát. 

Ezen szégyenletes engedékenység után kinek élete maradha
tott biztosságban ? A képviilelÖk ezen tény gyalázatosságát még 
azzal tetézték, hogy az nem szolgálbat például senki ellenében, ba
nem minden angol a rendes uton itélendő el. 

A trón ekként védelem nélkül maradt; a kath. feleség, a ki
rály egyedüli kedvencze Dukingham halála óta, meltán félthettc 
életét. A zsarnok Károly clleni gyülölethez most a gyáva Károly 
iránti megvetés jarult, ki nem ismerte scm az elleuállás crélyét, sem 
az engedékenység alkalomszerüségét. A vérszemrc kapott képviselők 
t es t v 6 r ek n c k nevezték a fölkelő skótokat, egyesitvén ekkent 

1) A portroyal-i apáczé.k oem irták volna alá. 
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ezek calvinismusát Anglia polgári szabadságaival, meghosszabbítot
ták egy évvel hadserrgöknek Angliában való tartózkodását, hogy 
szükség esetén fegyveres erővel is rendelkezhessenelc, midön pedig 
elbocsátották, háromszázezer sterlinggel ajár.drkoz!:í!; meg. Eitköz
ben ujabb esetek ejtettek csorbát Károly királyi tekintélyén. 

lrhon. 
Irlwnt meghódították az angf>lok, nwlly azonhan még Pale 

eltávolítása után scm olvadhatott össze a hóditfll{kal és az ujon-ér
kezetteltkel. Midön Angolország a protcstantismusra tért át, lrhont 
is magával akarta rántani, a reformatiót megelőző viták azonban 
nem hatottak el (;dáig, a gyülölt hódítók parancsa pedig csak még 
ragaszkodóbbakká tette az ircket ösi hitiikhöz- Et·zsébct tiz év alatt 
nyolczvanhat milliót költött az irek meghódítására, kik legyőzetvén 
az erő által, még inlcáhb ragaszkodtak ahhoz, mi elválasztotta öket 
a gyözöWI, s a reformatio eszméje egy sorba helyr.ztetett a hóditás 
cszméjével. Azon zsal'l1oki eszk(iziik, mellyek segélyével VIII. H(•n
rik és Erzsébet rátukmálta Angolországra az ujitásokat, lrhonban 
eredmény nélkül ma1·adtak j ha ugyan iH az előbbiben csak a királyi 
hatalom megszilárditásával lehetett gyökercstiil kiirtani a két rózsa 
közti viszályt, az utóbbiban lehctiileg kodátozni kellett ezen hat:ll· 
rnat, mcrt csak igy tünhettclt cl a hajdani nemzeti uralkodás em
lékei. 

Minthogy tehát nem voltak képesek megtériteni, noha ezt ál 
)ami indokolt kivánták, kezdték tömegesen killzni a katholikusokat, 
hogy helyiikre protestánsoltat telepitsenf'it. A dcrmondi lázadás mi
att lcfogl:tlt hatszázezer hold földet ingyen ajánlották fel azoknak, 
kik hajlandók lennének lrhonban telepedni Ic j l. Jakab ismét öt
százezer holdat kobzott el, liötclességévé tevén a gyarmatosoknak, 
hogy egy irt sc türjenek meg birtokukon. A kifosztottak az erdőkbe 
voltak kénytelenek menekülni, s igy valamint származás és vallás, 
ugy lakhely tekintetében is elklilönözve maradtak i London városa 
Londondcrryt alapitotta s meghonosította benne a pnritanismust. 
l\linthogy többé nem voltak földek, rnellyeket el lehetett volua ra
bolni, Jakab, ezen ravasz zsarnok, egy más eszközt gondolt ki az 
írek kifosztására j arra kötelezte öket, hogy törvényesen mutassák 
ki birtokaik jogczimét 1 vagy adják vissza a koronának. Erre az 
iigyvédek 'egész raja rohant a szigetre, a zsákmányban való osztoz
kodás igérete által csalogatva i minthogy pedig az évek hosszu sora 
s annyi háboru alatt temérdek jogczim eltévedt, egy birtok seru volt 
biztos, az elrablottak meg a protestaosokat gazdagitot ták. 

20* 
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A katholikusok remélték, hogy Henriette segélyével visszaál
lithatják az ősi hitet j Károly azonban egy pártra sem tudott nyiltan 
támaszkodni, s a még érintetlenül maradt Connaught ellen meguji
totta elődje fogásait. Straffurd, kit oda alkirályi minöségben küldött 
katonáitkal és jogtud6sokkal, kijelenteti, hogy egyedüli birtokos a 
király s a többiek csak az ő engedelyéblil birtokolnak j az esküdtek 
ennek ellenltezöjét határozzák el, miért Strafford megbünteti az es
kiidteket és a sheri ffet, hogy engedelm~sségrc tan i tsa a kéRöbb ie
ket. Minden jogot a kormány elleni bitorlásnak tekintvén, hozzá
fogott azok megnyirbálásához, s minthogy önkénykedése mellett 
ügyes volt e~zközeinek megválasztásában, ez uton jelentékeny se
gélyt szerzett a királynak j ruidön azonban elnyomta a népet, más
részről elömozditotta az ipart, kereskedelmet és helyes kormány
zatot. 

Károly látván hatalmának hanyatlását, érezte annak szükié
gét, hogy lekötelezze maga iránt az ireket, miértis helyt adott pa
naszaiknak j ekkor azonban csakhamar közbejött a h os e z u-p a r l a
m e n t, a tulajdonképeni király ez időtájban. Az Angol- és Skót
ország között kitört ellenségeskedések ked vezö alkalmat látszot
tak szolgáltatni az íreknek arra, hogy visszaszerezzék szabadságu
kat, azért parlamentjök számos rendeletet adott ki a királyi hata
lom korlátozása végett. Az érdekek azonban eltávo:ithatlan válasz
falat emeltek az ó ~s uj írek között i midön ugyanis amazok vissza 
akarták állitani a függetlenséget, ezek attól féltek, hogy könnyen 
elveszthetik a rosz uton szerzett vagyont i amazok az ö~i vallás visz
sz!lállitására töreked tek, ezeknek pedig mint buzgó puritánoknak fó
czéljuk az episcopatus megdöntése volt. 

A papi pályára lépni szándékozó ifjak, mintbogy nem lehetett 
öket a szigeten nevelni 1 Olasz- és Spanyolországba küldettek, hol 
megtanulták tisztelni a pápai hatalmat s crös hajlamot szíttak ma
gukba a kttlsö istenitisztelet iránt, mit aztán saját nyájukba is be
csepegtettek. Ehhez járult, hogy az Angolország iránt ellenséges kül
földi protestánsok folyvást segitséget igértek, mit szivesen elhisz 
az, kinek at·ra szüksége van i talán néhány angol is szitotta az clé
gülctlenséget, remélve, hogy a lázadást követő elkobzásokból majd 
meggazdagodhatnak. Moore Robert Ballinaghból, hajdan terjedelmes 
birtokok ura, mellyek angol gyarmatosok között osztattak fel, abban 
állapodott meg a sziget többi főnökeivel (1641), hogy egy bizonyos 
órában megrohanják az összes idegeneket s hatalmukba keritik 
Dublin erös~égét, hol tizenkétezer barczos számára volt fegyver le-
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téve. U gy an ekkor az angol-irek ujabb kérelmekkol jArulnak Ká
rolyhoz, ki hogy lerázza öket nyakáról, meglepetés által akarta el
foglalni a nevezett erősséget. Meg levén győződve, hogy a katholi
kusok gyülölik a puritánokat, alattomban összebeszélt velök, hogy 
foglalják el ama fegyvereket. Képzelhetjük, mennyire megörültek 
ezen rászedésnek; csakugyan fellázadtak, s első bevökben legyilkol
nak negyven-, mások szerint kétszázezer angolt, felégették a háza
kat s még a barmokat is kiölték, az öldöklésben f'óleg az ulsteri clan 
retteuetes férfiai, sir Phelinn 0' Nial hivei tüntek ki 1). 

Moore későn látta be, hogy könnyü előidézni forradalmakat, 
de bajos azolmak irányt szabni ; 8 többi vezérekkel együtt mindazon
által készületeket tett az ön védelemre 1 kijelentvén az angol kor
mánynalc, hogy csak saját jogaik, lelkismeretök mallett ragadtak 
fegyvert, meg azért, hogy egyenjoguakká tétessenek az angolokkal. 
Eczélból nemzeti szövetség alakul, s valamennyi ir megesküszik, 
hogy fegyvert ragad a király, a vallás s az ir nemzet jogainak vé
delmére. 

Károly segélyt kér a parlamenttől a felkelök megbüntetése és 
elnyomása végett, a képviselök azonban ama birt terjesztik, hogy ö 
maga a lázadás szerzöje vagy büntársa, s meglehet, hogy ezen vé
leményt önigazolásul maguk a felkelök is ápoltak ; a parlament 
e l ö t e r j es z t és t készit az ország ba jairól, mellyeket tulsötét szi
nekkel fest s azon gyanúnak enged helyet, hogy titkos összeesküvés 
létezik a pápisták és jozsuiták között az alkotmány ellen. Kivánják 
tehát, hogy zárassanak ki a. püspökök a parlamentböl, töröltessenek 
el a vallási szertartásolt; egy közös vallásban majd kibékülnek egy
mással a polgárok. Ezen követelések visszhangra találnak a nép 
szenvedélyeiben, melly fegyvert ragad a senki által nem fenyegetott 
padament védelmére; a grófságok nemesei szintéo fegyverkeznelc, 
hogy megvédjék a királyt és megakadályozzák, miszerint a polgárok 
kezei közéjusson; amazok gömbölyü-fejek (Roundheads), 
emezek l o v a g ok I! évvel illettetnek. Mindkét párt szabadságot 
akart, de mig az egyik azt hitte, hogy az ad6 megtagadása, a mi
niszterek felelőssége és 8 parlament összehivása minden három 

•) Elck~nt beozél ik; ezen összejátszás azonban Károlylyal l<iss~ reg~nyes

nek lát•zik. Lingard (Angolorszdg törUnele, X. füzet. A. jegyzet) bebizonyítja, 
hogy a f'ólltelök ki Hkarták űzni és nem legyilkolni a gyarma,osokat; hogy az 
öldöklés nem volt olly Iszonyu, és semmieseire sem volt elöre m~gállapílva. 

Egyél; bizonyítékokat is felhoz O' ConneU "Emlékiratok Irb<Jnról" czimü köny• 
vében, Loodoo 1848. Megjegyz. a S. fejezethez, 



310 

évben elégs~gcs a visszaelé~ek rnegalwdályodsára: a másik ezenki
vül még a hadsereg fölötti parancsnokságot, az állami tisztviselők, 
tanácsosok é~:~ birák kinevezésének jogát is a parlamentnek akarja 
tulajdonítani. 

Továbbá mindnyájau egyetérteltek a királyné gyülöletében s 
már azt is :;ugdosták, hogy vád alá fogják helyezni. A királyné 
Francziaországtól kért menhelyet, Richelicu azonban ezt válaszolta 
neki: Ak i i ll y k ö r ü Iru é n y e. k k ö z ö t t o d a h a g y j a h e l y é t, 
e l is v es z t i a z t.. Károly tehát ama bátor tények egyikét kisér· 
!ette meg, neje érdekében, mellyek sikerrel szaktak járni forradal
mak alkalmával, de csak azokra nézve, kik nem mutatnak félelmet; 
ezen tény nbban állott, hogy ö maga felségárulásról vádolt néhány 
köztársasági főnököt. Megjelent a parlamentben és elfogatásukat 
követelte (1642) j a parlament meglepetve elnapolja magát, nem so
kára azonban kijelentvén, hogy a király megsértette az alkotmányt, 
elégtételt követel s fegyverre szólitja az alsú néposztályt. Károly 
távozván London ból, hol a köztár8a:>úgiak dia(lalrnaskodnak, ujra 
megalázza magát 1 mindent jóváhagy, minlatt kiilföldiin st·gélyert 
eseng. 

A parlament pápista-iisszeet-~küvéscl( ürügye alatt egy hadtes
tet követd saját védelmérc j mitsem törődve Károly tiltakozásával, 
átlépi az alkotmányos kormányforma határait s magának tulajdonitja 
a hadsereg-toborzág jogát, azt hozván fel mentségül, hogy kénytelen 
védeni magát azon ös~zeeskiivések ellen, mellyeket állitólag a király 
szött a vallás megváltoztatása végett. Az IrLon ellen fölszerelt csa~ 
patokat saját szolgálatába veszi, s mindenki versenyezve annyi ara
nyat hordott iissze, amennyi csalt tőle telt 1). Károly ')l levén tö
ko'Jve a harcz megindítására, Nottinghamban kitüzi a királyi zászlót, 
kijclentvén, hogy nincs más czélja, mint fentartani a protestana val
bist, a tlirvéuyek ezerint kormányozni és végrehajtani a parlament 

') .Majdnem hihetetlen, mcnnyi nrnnynt ho~! 11lc ti z nap nl att n kincstár
nokokhoz ; nem volt elég ember annak iLtvét,flére, sem h~ly1 hová. tegyék ; olly 
nngy volt az ajándékozók tömege, hogy soltan két unpig is l1énytelenelc voltalc 
vflral<a?.ni, mig lázon!!Ó >!dumflnyaikat á tadhattlik!" Clarendo n, A ldzadd8 tör
ténete . 

• Az igehirdetök olly hatást idéztek elö, hogy sz"géuy nők jE-gygyíírííilcet 
s nrnny ~:; ezüst hRjtüilcet :~jáulottnk fl'l." Witelocke . 

• Nem csak a g·azdng londoni nemesek és polgárok aján!lélcoztak telt er
szényekft é" nagy edényeket, hauem még a sy.egénycbbelc is, mint az evnnge
liumi özv('ll'Y"R.<zony Í('lajanlott.ák lilléreiket." Nay, A ho118zu-pa1·lament története. 
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határozatait. A pairek és nemesek majdnem valamennyien hozzá 
sereglettek , azonképen az episcopalisok és katholiku~ok, fényüzö, 
gazdag, előkelő népség; a nemzet zöme azonban a képviselőkkel 
tartott, valamint a hajóhad is, mellynek segélyével .elvágták a külröl 
jövő erösitéscket. A parlament távol attól, hogy elvesztette volna 
bátorságát, kijelentette, (jun. 9.) hogy a király nem élhet a v e to 
jogával a parlament által hozott törvények ellenében ; a hadsereg 
fölötti paranesnokság tulajdonképen nem a királyt illeti ; a hadsereg 
nem a király, hanem a parlament nevében toboroztatik. A parla· 
ment ekként fölfegyverezvén magát, há.borut határoz a királypártiak 
ellen s Essex grófut a parancsnokságon kivül azon megbizatással 
ruházza fel, hogy vezesse vissza a királyt Londonba, kiszakitván öt 
hütlen tanácsosai köréböl. 

A parlament ezalatt felszólította a skótokat, hogy egyesítsék 
a két nemzetet, s a zsinat, melly öket ezen politikai és vHll:isi fejet
lenség között l{ormányozta, csakugyan el is fogadta ezen ajánlatot 
azon föltétel mellett, hogy a két egyház egyesitesséll. Egyezmény 
jött tehát létre 1 melly eltörölte az episcopalust, mirc csakhamar 
megalkották a testvéri segedelem sz ö vc ts éget (1643)1 

mellynek értelmében a skótok huszezer harczost l{üldöttek. Károly 
tilalmakat és tiltakozásokat tett kiizzé, a két kamra azon tr.gjaihoz 
pedig, kik még nem pártoltak el tőle, felhivást intézett, meghagyván 
nekik, hogy Oxfordba tegyék át ttléseiket, hová csakugyan meg is 
jelentek százhetvenöten az álsó 1 és nyolczvanhárman a felsö·kam· 
ráhói. Ezek minden áron békére akarták bírni feldühödött kBJ·társa· 
ik:\t, törekvésciket azonban p á p a i és i c zs u i t á k me st e rf o
g ásnak bélyegczték s kölcsönösen árulásról vádolták egymást. 
i'.Iindkét párt különféle eszközöket kisérlett meg a pénzszerzésre, 
s ezek egyike volt az e x c is e, vagyis a sz eszes italokra, olajt·a, fü
gére, czukorra1 szölöre, borsra, sóra, dohányra, selyemre, szappnnra, 
husra vetett, azelőtt ismeretlen adó, melly azonban későbbre is meg
maradt 1 miként a forrad:dmi találmányok nagy részével rendesen 
történni azokott; egy másik illy pénzszerzési eszköz abban állott, 
hogy a londoni polgárokat betenkint egy napon át böjtölni kény· 
szerítctték, kik az!án az igy eszközölt megtakaritást a kincstárnak 
tartoztak beszolgáltatni. 

A filggetlenck. 
Ez idütájhan egy más párt is fölemelte fejét, melly eddig a 

pn giJytcriamisok bö kilpenye alatt rejtőzködött. Erzsébd m·alko
dása r.latt Brown Róbert ( -1630) azt tanito!ta, hogy mivel az ige· 
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hirdetök gonoszak, a:G anglikán egyház szertau·tásai pedig nem egye
bek bálványiroádásnál, az üdv egyedűli utja abban áll, ha elszakad
nak töle. Eltörölte a hierarchiát, az egyháziak és világíak közti ktt
lönbséget 1 minden külsö szertartást, jelvényt vagy fegyelmet, ele
gendőnek nyilvánitván a Szcntlélekkel való közlekedést, mit min
denki elnyerhet az imádság által. Brown követőit, valamint az ana
baptistákat is ugyanazok üldözték, kik elöbb velök együtt panasz
kodtak a kt,zös szcnvedések miatt; az uj mozgalom növelte fontos
ságukat A törvényes politikai reform már el volt érve, s a visz
szaélcsek orvosoltattak ; hátra volt még a vallási reform, melly az 
előbbibe volt kénytelen kapaszkodni s épazért ingatag és követke
zetlen volt, mert azok, kik a politikai dolgokban irányadó szerepet 
vittek, közgyülölet tárgyai volta!;. Elöször is azt kezdék kérdeni: 
miért tUrnék a hit dolgaiban azon bilincseket, mellyektől irtóznak 
a politikában; milly joggal merészkednek a hazug egység igája alá 
hajLani a lelkismereteket? Mindcn ember lsten által sugalmazott 
pap ; a hivők winden gyülekezete törvényes egyház, és semmiféle 
más tekintély nem létezhetik fölötte, mert az egész vallás abban áll, 
hogy winden egyén szabadon és közvetlenül közlekedhetik az is
tenséggel. 

Brown követői ennek folytán f ü g g e t l c n eknek nevezték ma
gukat. Elfogadták Luther legfőbb dogmáját, melly ezerint a kereszt
séggel minden keresztény papi jelleget nyer s így nincs szükség pa
pokra. A nemzeti függetlenség kedveért már előbb elszakadtak a 
pápas!igtól, a papi függetlenség kedveért lerázták a püspökök tekinté
lyét; most az egyéni függetlenség kedveért eltörölték a papságot. Az 
első forradalmat maguk a fejedelmek hajtották végre azon ürügy alatt, 
lwgy felszabadí~ják a népeket; a másikat a kálvinista theolognsok 
inditották meg az egyeniöség nevében, noha még meghagyták a kü
lönbsége::t igehirdetök és hivők között; ezen forradalmaknak utolsó 
logikai következménye volt az egyén szabadsága. 

Ekként jött létre a lelkismereti szabadság dogmája, melly min· 
den vallásra alkalmaztatott, kivéve a katholikust 1); ezen dogmát is
tentelcnsrgnek tartotta az uralkodó fanatismus, melly csak azt kutatta, 
ki kormányozza az egyházat : a korlátlan pápai hatalom, a püspöki 
aristocratia, vagy a presbiterianus democratia-e? A viták elmérgesed
tek, a különféle vallás-form:tk ingadozni kezdettek; nem kell korlátoz-

1) Bailly borzalommal jegyzi meg, hogy a türelmesságat némellyek még a 
k<~tboliku,·rJk irány{!.ban ia akarták alkalmazni. II. 17, 18, 45, 61. 
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ni a gondolatot, hanem mindent az emberi ész és akarat 'alá kell ren
delni. Ha már lerázták Róma nyügét, miért fogadnák el a püspökökét? 
milly joggal alakitottak a papok gazdag, kiváltságo& testületet? mi
nek hagynának nekik egyebet, mint a rábeszélés eszközeit, a tanítást 
és imádságot ? nem tetszése ezerint osztogathatja-e Isten kinek-kinek 
az ö ajándékait ? 

Következésképen nem volt határozott dogmáj uk, szertartásaik, 
papjaik j eltörölvén a papi rendet, mint kiváltságot, a valláit a 
Szentlélekkel való közlekedésre azoritották ; s~játságos vegyüléke 
volt ez az első ke;esztények egyszerüségének, a quietisták túlcsigá
zott felmagasztosultságának 11 a hit által sugallt vadságnak. Ezen egy
szerű és szigorú tl.t.Il biztositotta a szilárd lelkeket a ki)vetkezetlenség
töl, az őszinte sziveket az álszenteskedéstöl, s megfelelt Anglia sztik· 
ségleteinek, melly azon pillanatok egyikéhez jutott el, midön az em
bert azon nemes vágy lelkesíti, hogy csak a tiszta igazságnak hó
doljon, másrészről pedig azon eszeveszett gög, hogy az igazság ösz
szes jogait saját nézetének rendelje alá. 

Ezen eszmék, mint akkor szokásban volt, a politikában is ér
vényesültek, s a ftl g g e t l e n ek czélul tüzték ki eltörölni az egyip
tomi szolgaságot, vagyis az egyed uralmat, s teljes egyenlőséget hozni 
létre, mindenben lsten akaratához és a bibliához alkalmazkodva,melly 
utóbbi kinek-kinek saját felfogása szerént értelmeztetett. Ezen 
ábrándozókból, bölcsészekböl és szabadonczokból álló párt, mellyet 
a vallásszabadság elve egyesített, elég erös volt arra, hogy kivívja 
a diadalt, daczára a becsületesek tévedéseinek s az elvetemültek 
gonoszságainak, mig másrészröl alkalmas eszköz volt egy olly 
egyén kezében, ki elég ügyes az általános türelm ességben egyesiteni 
a szellemeket. 

Cromwell. 
Ezen párthoz tartozott Cromwell Olivér, ezredes, (szül. 1599.). 

Ezen elökelö szülctésü fé1·fiu, ki szigoru nevelésben részesült s falusi 
egyszerüséggel keves képzelllerőt párosított, gyakorlatba is átvitte 
az egyenlőséget, egy rangba helyezvén magát a legalsóbb osztályba 
tartozó emberekkel; kevésre ·becsültetve ügyetlen öltözködése, re
csegő hangja és durva bánásmódja miatt, csak átszellemültnek látszó 
ékesszólása által vonta magára a figyelmet, amidön is tétovázó és 
gyakorlatlan előadását dÜrÜ biblilli idézetekkel tette népszerüvé. A 
kalvinisták középutjai, kik az anglikán egyházat a presbiterianus 
egyházzal, az episcopatust a zsinati gyülésekkel akartlilt felváltani, 
képteleneknek tüntek fel elötte azon lelkesültség előidézésére, melly 
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maga után vonja a diadalt; azért tehát kihirdette a lelldsmereti sza
badságot, az egyén teljes függetlcnségét, az egyenes sugalmazást 
egyház vagy papok közvetitése nélkül. Nem birván elég készültség
gel arra, hogy részt vehetne a parlamenti viták ban, érezte, hogy 
akkor nyilt meg az ő pályája, rnidön a történeti jogot az akarat 
és báto1·ság uralma váltotta fel s többé nem a vita, hanem a csata
rnezö volt a döntő küzdtér. Egy, ezer lovagból álló ezred 1 kik Is
t e n fél e lm é t t a r t o t t á k sz em e ik e l ö t t, vagyi H félretettek 
rninden mérsékletet, meg levén győződve, hogy Jsten sugallatából 
harczolnak, v ö r ös t es t v é r eknek nevezte el magát, s mintegy 
tiszti iskoliiul szolgált a parlament hadserege számára. Ezen lova
golt élén Cromwell imádkozott és harczolt, arra azoktatván öket, 
hogy az Ur nevében rnüködjenek, hozzá folyamodjanak s ö benne 
helyezzék rern(myüket i sziYc-lclkc c•gész erejével hünek mutatta 
magát pártjáboz. 

Tisztázzuk a helyzetet. A király saját személyében összponto
sította a lelki és világi bataimat j emiatt ki volt téve mindazok táma
dásainak, kik politikai és vallási szabadságot akartak. Ellenségei 
szövetkeztek egymással, és pedig az utóbbiak, hitök és lelkiismeretök 
védelméül a politikára hivatkozva, arnazok pedig a népszerü reform
ra támaszkodva, de valamennyien a forradalom felé irányulva, melly 
n politikai pártra nézve ezé!, a vallásira nézve pedig eszköz volt. 
Ez tehát nem volt olly minden előkészület nélkül létrejött esemény, 
mint a franczia forradalom, amidön olly dolgokat követelnek és nyernek 
meg, mellyekhcz m~skülönben sohasem jutottak volna el i ellenkező

leg, olly eszméket és tényeket folytattak, mellyek már régóta létez
tek. 'l'örvénytelennek nyilvánitották a hatalmat, rnihelyt visszaéléssé 
fajul ; szabad beleegyezést követeltek a törvény ek cs adók tárgyá
ban s a fegyveres kézzel való ellenállás jogát i már pedig mindezcn 
dolgok heonfoglaltattak a hűbéri rendszerben s az egyház azokat 
már a VII. toledoi zsinatban följegyezte. 'l'agadni a kiválts{tgokat, 
c~yenlöséget követelni a törvények elött, ez az, rnire a királyok rég
óta törekedtek, az egyház pedig gyakorlatban is aik alrnazott. A ne
mesek már hajdanta is ellenszegültek a királyok önkénykedéseinek j 
a királyok megnyirbálták a nemesek kiváltságait j a papság hirdette 
n z egyenlőséget; de ezen három hatalom, mellyek együtt vagy egy
mást fel váltva uralkodtak a társadalom felett, cl vesztették tekinté
lyöket s a közöliség lépett hclyökre, melly a választási jogot még a 
társadalom fönökeire is ki akarta terjeszteni, A hosszu parlament 
azonban í•~t bitte, h"gy elégséges le~<zen a törvényes reform, s hogy 
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az alkotmány által nyujtolt eszközükkel visszavezetheti a f~jedelmi 
felsöséget a Magna-Charta határai közé. A képviselök ez ideig 
csupán a konnányzásbani tulsulyt akarták maguknak megszerezni, 
minek különben az adómegszavazási jognál fogva tényleg ugyis 
birtokában voltak, mig azt másrészről megelözö példák nyomán a 
király a maga számára l{övetelte; mindezek folytán szükséges volt, 
iJ,Jgy e pont fölött valameily törvényhozási tény határozza meg az al
kotmány értelmét. Mindazonáltal távolról sem gondoltak arra, hogy 
megdöntsék az ösi alkotmányt, söt inkább a régi okmányokban ke
restek bizonyítékokat, s még ebben sem járhattak el teljes bátorság
gal, rnert nem vollak biztosak a nemzet támogatásáról. 

Az irhoni mészárlás, ugy látszik , figyelmeztetér;ül szolgált a 
népnek arra nézve, milly fonákul és meggondolatlanul jár el a kor
mány, egyuttal pedig jogot adott neki felszólalni ellene és kár
hoztatni a miniszteroket,mi még világosabban jelölte meg a két párt ál
lását. Az egyik, a határozottabb, a kormányzat gyökeres megváltoz
tatását tartotta szükségesnek, tulsulylyal akarta felruházni az alsóhá
zat. mint a nemzet képviseJöj ét, szóval, a népfelséget sürgette. kiter
jesztvén ezzel az államra is a presbyter i egyház alapszervezetét, 
mint ameily gyülések által kormányoztatik. 

De sem a törvényes, sem a politikai reformmal nem elégedett 
meg a harmadik párt, melly társadalmi reformot sürgetett, fenekes
tül fel akarta forgatni a meghamisított alkotmányt s a képviselök 
jogkörét egészen a legfőbb hivatalok bctöltéseig kiterjeszteni, anél
kül azonban, hogy rncgváltoztatná a választási, igazságszolgáltatási 
vagy kormányzati rendszert. Ami a vallást illeti, minthogy ez sze
riotök mindenkinek az Istennel való szabad és közvetlen közlekedé
sében állott, össze kellett volna egyezletniök a faoatismust a türel
metlenséggel, ha ugyan ez utóbbi fogalmát csak nevéröl is ismerték 
volna. Ezen töredékhez tartoztak a köztársaságiak, a lelkesült 
vallási secták, s a szerencse után sovárgó szabadonezak j s tulélték a 
többieket, mert magasabb és általánosabb eszmékhez emelkedtek j 
mialatt ugyanis az anglikánok a nemzeti függetlenség nevében meg
tagadták a pó.pát, a skótok a papság függetlensége nevében a püspö
köket: a függoJtJenek a reformatio végkövetkezéseig jutottak, s az 
egyén függetlenségének nevében eltörölték a papságot is. Az angol
országi városiak eddig szövetkezésben állottak a skót kalvinistákkal, 
hogy megnyirbáljak a király és a püspökök tekintélyét; de midőn 
valameily alkotmány bonyodalmai érthetetlenekké válnak a nép 
előtt, ez utóbbi. könnyen meggyőződik az egyéni sugalmazásról s 
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mindcn áldozatra képes leszen 7 hogy megnyerje a paradicsomo!. A 
forradalmaltban annál nagyobb az erö7 minél távolab b fekszik aczél, 
melly után Wrekszenek. 

Midön a függetlenek fölemelhették sisakjukat, igyekeztek a 
maguk részére nyerni meg a hadseregflt a liberalisoktóL E czélra az 
ég kegyének megnyerése végett általános böjtöt hirdettek, melly 
alatt az örökös prédikácziók 1) csak a háboru bajait, az önző parla
mentek és vezérek álnokságát rajzolták, kik huzták halasztották a 
dolgot, mialatt a nemzet ezenvedett j kérték Istent, hogy vc:> gye ke
zébe ügyét, s ha az eddig használt eszközök nem méltók annak be
fejezésére, sugalmazza más képesebbek választását. Más napra Va
ne Henrik, ki azt hitte maga ról, hogy neki van szánva a m i ll e n a
r i u s év jogara, azt mondja a parlamentben, hogy csak isteni sugal
latból származhatott annyi szent férfiu panaszainak egyformasága j 
felhiv tehát mindenkit, hogy tagadja meg saját érdekét s mondjon 
le a nyereséges hivatalok ról. Erre ö maga adja az els ö példát j Crom
well egy, theologiával, politikával s örültséggel vegyes beszédben 
kivánja, hogy a hadsereg tisztjei adják át másoknak rangjukat, s csak· 
ugyan némellyek lelkesültsége, mások azon vágya, hogy az önzetlen
ség fitogtatásával behizelegjék magukat a népnél, oda vitték a dol
got, hogy egy ö nm e g t a g a d ás i j a v as l a t (Self d c n y i n g.) 
fogadtatott el ( decz. 9.)7 melly által a két ház tagjai majdnem minden 
polgári s katonai hivataloskodásból, sa hadsereg, vagyis a végrehaj· 
tó hatalom vezetéséb01 kizártaknak nyilvánitották magukat, 

A főcsapás, melly egy pillanat alatt megfosztotta a parlamentet 
minden hatalomtól, B ezt a kalvinistákról, kik a padamentben tulsuly
lyal birtak, a hadseregben uralkodó füg g e t l e n ek r e ruházta át, 
elsö sorban Essex, a hadsereg fötábornoka ellen volt irányozva j 
csakugyan elrendeltetvén a hadsereg ujbóli szervezése, főparancsoo
kul Fairfax Tamás lovag, vitéz, de becsület dolgában igen alanti fo
kon álló férfiu választatott meg, ki az önmegtagadás daczára vejét 

1) llailly, ki jelen volt, lcirja ezen ájtatosságok egyikét. Reggeli kilencz 
órakor kezdődött rövid imll.dsággal, melly u!ll.n egy igehirdető két érll.ig tartó be
szédet mondott; erre ismét be8dd következett egy óra hoszszáig, aztán egy 
zsoltárt énekeltek; ezt ismét imádsiig váltotta fel két órán át, mirc ~g y óráig 
tartó beszéd következett i egy igehirdető erre ismét két, egy másik pedig egy 
órán keresztül beszélt; változatosság kedveért aztán egy zsoltárt énekeltek; 'gy 
hetedik igehirdető értekezést kezdett a lelkesültség hiánya és a secták elleni 
prt~dikáló.s szükségessége fólőtt i ezután ismét imó.dsó.g, egy mó.s igehirdet ö meg
llldotta a gyülekecetet, mire már az este ie azépen bekö~zöntiitt. 
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Cromwell t akarta megtartani helyetteeiU; kinek kezében ö csak 
eszköz volt, 8 ki ura volt a hadseregnek. A háboru magvát még 
mindig a lovasság képezte, s az uj emberek nem voltak képesek ki
szorítani a régi harczedzett nemes lovagokat. Ct·omwell látta, hogy 
ezek ellen nem küldhet régi, me~vesztegetett szolgákat, han em ollya
noka t, kik lelkesülnek az tlgyért, mellyért küzdenek s azé rt legyőz

betlenek. Meg kell vallani, hogy nem a legjobb politika volt, ha a 
parlament seregét csak illy módon l('hetett ujonczozni. Cromwell 
azonban a vallási érzelemhez fordult, hitbuzgó parasztokat sorozott 
a hadseregbe, függetleneket nevezett ki tisztekül, többnyire mes
terembereket, demagógokat és fanatikusokat, s enthusiasmusának egész 
hevét bdéjök oltva, legyőzhetlenné tette őket. Forradalmaknak a 
határozottság kölcsönzi a diadalt s Cromwell kijelenté katonáinak: 
nNe képzeljétek, hogy ti a parlamentért, vagy a királyért mentek 
harczba; ha előmbe kerülne a király, én lennék az első, ki reá lőnék. 
Akinek lelkiismerete nem engedi meg, hogy hasonlóul cselekedjék, 
az inkább vonulj on vissza." Laud ellen, ki öt év óta fogva tartatott, 
Pym követelésére a pör megkezdetett, de ő olly jól védelmezte ma
gát, hogy a pairek nem találtak okot elitélésére; az alsóház erre is
mét alkalmazásba akarta hozni a kamrában az a t t a i n d e r-bilit s 
mivel a felsőház ennek ellenszegült, általános böjtöt rendult el az 
országban, mi már megszokott eszköz 'lolt a kedélyek fölizg11.tására. 
A pairek ezáltal megfélemlitve, beleegyeztek, hogy a kamra az 
a t t a i n d e r-biUt alkalm azza, s a hetvenkét éves Laud a vérpadon 
halt meg (1645. januárban) j fölösleges kegyetlenség l 

A király 1 nem remélve többé a kiegyezés lehetőségét, ujból 
megkezdte az ellenségeskedéseket j hivei azonban, kik vagyonukat 
es véröket érte föl áldozták, igényt tartottak arra, hogy neki tanácso. 
kat osztogassanak s tetteit vezéreljék, ez aztán egyenetlenséget sziilt 
a királyi pártnál, ármányokra 7 erőszakoskodásokra szolgált aikaimul; 
az irek segitséget ajánlottak neki, de a feltételek ollyanok voltak, 
hogy nem fogadhatta el; hadseregében a fegyelem olly lazult volt, 
hogy számos grófságban clubok alakultak a vagyon védelmére, s 
ezen csapatok egynémellyik e l 0,000 fegyverest számlál t. A parlamen
ti badseregben ellenben nem fordultak elő sem szökések, sem eogc
detlenségek; a tisztek hasonlitottak a papokhoz, s a szolgálaton ki
vüli időben oktatták a legénységet a szartartásokban ; a katonák kö
zöl többen prédikáltak, zsoltárokat énekeltek, böjtöltek j egészen 
ellenkező szellem uralkodott Károly hadseregében, mellynek fényes 
és büszl\e tisztikara folyvást dőzsölt. A pl\rlamenti hadseregnél sze n t· 
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írási szók képezték a vezény-szavakat, hymnusok a harczi indul6-
kat; Is t e n n e v é b e n vezényelték a tüzet és zsoltárokat éne
kelve rohantak a csat ába. Nasebynél Northamptonban teljesen meg
verték Róbert herezeget s a királyt (junius 14), s elfogták nem csak 
az ágyúkat, de a titkos iratokat is, mellyekböl kideriilt hütlensége s 
titkos egyetértése, 1) ezen iratok sajtó utián közzététotvén, még inkább 
fokozták a kölcsönös gyülölséget. A parlament eknzben, daczára a pro· 
elamált egyenlőségnek, Cromwellnek és Fairfaxnak bárói czímet ado
mányozott ötezer és kétezer ötszáz font sterling évi jövedelemmel, s 
másoknak ujra más czimeket: azután proelamálta a vallási türelmet, 
ami mindazok iildiizését jelentette, kik nem gondolkoznak ugy 
mint ök. 

Midön Fairfax B eistolt elfoglalta, a király ügye el volt veszve. 
Károly Oxfordba menekült j s tartván, hogy ott elfogják, róiután a 
parlament elrendelte elfogatását s a nemzet nem bizott loyalitásában, 
a skótok karjaiba vetette magát. Ez egyike volt azon nagylelkü és 
vakmerő elhatározásoknak, mellyek a kimenetel szerént azoktak 
megitéltetni. A skótok őt fogolyként tartották, mignem a parlament 
egy négy százezer fon t sterlingnyi adósság kifizetése vagy kiegyenlíté
se mellett kiadatását követelte; - Károly erre Holroby kastélyba 
vitetvén szigorúan öriztetett és senki sem bocsátatott hozzája, még a 
parasztok sem, kik általa megérintetui akartak, hogy görvélyükből 
kigyógyúljanak (1647). 

A parlament győzelme teljesnekJlátszott j azon b an·, miután a ezé l 
el volt erve, a különbözö elemekből alakult pártnak szükségképen 
föl kellett uj1·a osztania alkotó részeire. A nép nem gyülölte a királyt, 
sőt inkább mint foglyot tisztelte; a presbiterianusok, kik a parla
mentben számbeli túlsúlylyal bírtak, s kiknek a király hatalmukban 
volt, hitték, hogy öt könnyen reá vehetik, hogy megadja nekik az általok 
követelt engedmény eket; követelték, miszerint a hadsereg leszállittassék 
sannak egy része az irek ellen alkalmaztassék, hogy azután gyözel
mök gyümölcsét Angliában nyugalomban élvezhessék. A forradalom 
tehát vagyis a két egyház közötti küzdelem be volt fejezve. A nép 
kezességet akart a királytól s kijatszatva a légvégsőbbhöz nyult; 
mint gyöztesnek teljesült minden ohajtása j de a harczban megfeled-

1) Cromwell közzétette Károlynak egy elfogott levelét R kin\lyn<'•h<JZ1 m••lly 
igy véglödött: nLégy nyugodt azon e.•gedmények•·e nézve, mellyeket én netalán 
te~zek; én anna!< irJején s helyén tudni fogom, hogyan kelljen viijP.]nem magam 

ezen semmirekellök iránylibRo; B a "elycm t.érdszalag helyett kcnderlditelet tar
tok fenn sdmukra. ~ 
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keztek a szabadság érdekeiről, s a hadsereg a gyözelmet ki akarta 
Z8ákmányolni; elszokván a polgári foglalkozásoktól folytatni akarta 
a parancaolást és a küzdelmet. Azután fölkeltek a függetlenek, kik 
számra nézve ugyan kevesen, de annál erősebbek voltak ügyesség és; 
Ielkescdés tekintetében, s a presbiterianusokat gyülölték; - Crom
well csakhamar más alakot adott a kérdésnek, melly a parlament 
és a hadse1·eg köziitti vitálylyá lett. A hadsereg tehát föllázadt, fize
tést ét! garantiákat követelt, mielött feloszlanék; egy katonai parla
mentet alakított, az a g i t a t o r ok t a n á c s á t, mellybeu a főbb tisz
tek a felsöházat képezték, két altiszt és két közbtona századonkint 
pedig az alsó házat. 

Ekkor kczdödött tehát meg az igazi forradalom, midön töbM 
nem két, a politikával nem törődö, protestaus egyház harczolt egymás 
hanem a hadsereg a parlament ellen, félrevetvén a legalitásnak min
den látszatát. Rövid idön a katonák törvényt szabtak a parlamentnek, 
a királyhoz küldtck s meghagyták neki, hogy a kiküldötteket kövesse. 
Newmarketbe vitték öt, hol nagyobb szabadságot engedtek neki s 
igéretekkel s reményekkel biztatták, félvén, nehogy a presbiteria
nusok karjaiba vesse magát, kik szivesebben fogadták volna a kirúly 
visszahelyezését mint a katonai despotismust. Egy fegyveres és népi
es gyülekezettől nem lehet várni azon nyugalmat és türelmet, mely
lyel egy minisztertanács szokott határozni ; s ez Cromwellt is csak
hamar magával ragadta, kit már árulónak kezdtek nevezni. A szét
szórt és tétlen hadsereget fanatikus predikátorok izgatták, kik telve 
voltak azon eszteleo és nyugtalan szándékokkal, mellyek az anar
chiát szUlik ; minden oldalról tulzott forradalmi eszmék felforgatásBaj 
fenyegették azon reformot, mellyért a fölkelés tör·tént; nemcsak a 
monarchia és a nemesség eltörlé11ét követelték, de a vagyon és a ha
talom egyenlőségát is, s a választottak keresztény társaságát e földön 
(Levellers). Cromwell, mint minden pártföuök, fékezte ezen szélsőt!é

geket, megfélemlítette a kolornposokat, mig másrészről meg tudta ma
gának nyerni a sokaság szaretetét a monarchia elleni gyűlöletével· 
Nem volt tehát többé a mérsékletre idő j a tábornokok visszatérve ál· 
lomásaikra kényszerítve látták magukat nagyobb szabadságra és a 
köztársaság érdekébeni felkelésre. 

Cromwell a függetlenekkel London felé nyomult, s zavargások 
és mcgs()rtett kiváltságok ürügye alatt bevonult a városba j szinlelte, 
mintha meghallga t ná a király elöterjesztés.eit, s megkönnyítette neki 
a menekülést Wight szigetre (nov. ll.), mellynek kormányzója, az 
ö teremtménye, a királyt fogva tartotta. 
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nM os t m i d ö n a ki r á l y ke z em b e n v a n, a p a r l a
ment a zsebemben van", mondáCromwell, s nem tűrhetvén 

tovább az egyenlőséget sa vagyon és hatalom közösségét hirdetök lár
máit, szigoruan fellépett a levellerek ellen, sőt többeket ki is végez
tetett; és miután a királylyal nem juthatott a lelkiismeret szabads-á
gára, elhatározta, hogy egyedül a hadsereggel azaz a köztársasággal 
fogja ezt kivinni. Azon erélylyel tehát, mellyet a megoszlott ellen
felek között az egység kölcsönöz, kényszeritette a parlamentet egy 
bill elfogadására, melly kijelenté, hogy a királylyal megszünt min
den érintkezés ( 1648), rni azonos volt a letétell el. 

A nép, melly a béke beálltával könnyitést remélt, zúgolódni 
kezdett; a részvét a királynak barátokat szerzett 1) j a tengeri bad 
mellette nyilatkozott, valamint a bűnbánó skótok; azonban Crom
well megverte a royalistákat s bevonulván Skótbonba, elmozdította a 
kormánytól mindazt, ki mérsék.elt szellemü volt. · Győzelme nem tűr 

meg többé semmi más hatalmat, mint egyedlll a győztes kardét; uj 
tant kezdenek hirdetni, a nép souverainitását, melly azt bízza meg a 
hatalommal akit akar, s elveszi azt tőle, mikor akar:ja; Károly ennél
fogva uralkodásra képtelennek nyilvánittatik, B elhatároztatik, hogy 
miot a közszerencsétlenségnek okozója, vád alá helyeztessék, 

Az utókornak, mielött ezen itéletet belyeselné, tekintetbe kell 
vennie annak körülményeit. Akkoron, mint rendesen, minden párt azt 
tartotta, hogy egyedül neki van igaza; az egy ik mellett nyilatkozni 
annyit tett, mint a többit ellenségeivé tenni; kihirdetui a vallási sza
badságot annyit tett volna, mínt valamennyit megsérteni. Mit nem 
kisérlett meg mindent I. Károly, mióta az ingadozó trónt elnyerte? 
A nemzet hevét Ugyekezett kezdetben kífelé foglalkoztatni, de si
kertelenül, mert vállalatai meghiusultak; azután a takarékossághoz 
és a békéhez fordult, azonban a hallgatás, mellyre a parlamentet 
kárhoztatta, ezt népszerűvé tette j végtil Skóczia lázadása és a pres· 

') Prynne ügyvéd a parlamentben azt inditványor;ta, hogy a kii·Aiylyal al
kudozzaoak a következőleg nyilatkozott: "Tudom, hogy ezen indítványom elég
sé.ge~ lesz arra, hogy engem elpártolá.os11l vádolj anak ~ n gy AHitsanak oda mint 
a ldrály kegyenczét. Azon kegyek, mellyekbeu engem ö fel~ége és az övéi ré
szeBitettek, ime ezek : kétszer levágtak füleimet ; háromszor pelengén·e állítot·· 
tak; mnnkllimat. a hóhér ált11l el~gettették; 10000 font sterling birsllgot hettet
tek velem; nyolcz évig börtönben tl1rtottak, nem a«!tnk más l<önyvet miot a hib
liát, 9etn ír6eszl<özöket, barátaimat eltiltották téllern, s alig knptam annyi táp
lálékot, hogy megélhessek. Azok, kik irigylik tölem ezen kir!lyi ke~yelmPkPt, 
azok nevezh"tnek engoem kegyencznek." 
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biterianueok lehetlenné teszik a békét, az általános reform követe

lését fegyverrel kellett visszautasitant A megrémült Károly ujabb 
gyöngeségeket követett el, midön hivei közöl hetet elitéltetni enge
dett, mire a parlament kijelentette, hogy a király elég engedményt 
tett arra nézve, hogy a be1{ére leheRI'Hm gondolni. Azonban Crom
well, ki nem tudott fele uton megállani, elfogatta a királyt, s a had
sereggel Londonba indnit; ötvenkét presbiterianus a parlamentből 

elfogatott, a többi kizáratott, s csupán a fii g g e t l e n ek marantak 
a parlamentben, kik elhatárzálc, hogy a király tiirvéuyszélt elé állit
tassék. A lordok visszautasitották ezt a bilit, de az al~óház azt 
mondta: hogy ö az angol nép képviselő.ie, és mint illyen a legfőbb 

hatalommal föl van ruházva, mindcn hatáwzata törvényerővel bir, 
anélkül, hogy sziikség volna a király vagy a felsőház beleegyezésére. 
Fairfax ellene nyilatltozott ezen merényletnek; Cl'omwell kijelenté, 
miszerint "neki nincs hatá1·ozott véleménye, de ö al~ja veti magát 
Isten gondviselésének, mclly a parlament tagjaira látszik bízni 
ezen magas és fontos missiót. u 

Az esküdt~'<zék l1azájában enediil a király volt megfosztva ezen 
biztositéktól, amennyiben egy kiiliin tiirvényszék elé állíttatott, 
mellyben Cromwell, veje Ireton és más Sam u e l ek és G e d e o
nok hoztak itéletet a nagy B a r a b ás felett. Cromwell, ki proela
málta az inspiratio és a szú uralmát, azt mondta, hogy ha valaki 
előre kiszámított tervvel indítványozta volna, hogy a király törvény
szék elé állittassék, ll azt árulónak tartaná; miután azonban a gond 
viselés vitte öket :uta, kéri Istent, hogy áldja meg tanácskozásaikat. 
"Nemrég, mondá, midiín épen a király felmentését akartam köve
telni, érzém, hogy nyelvem szájam padlásához ragadt, mibiíl fölis
mertem Isten akaratát, ki öt elvetette magfl.tól." 

Károly, habár nagyon levert volt midiín hUta, hogy nem bán
nak vele mint királylyal, mégRem hitte, hogy odáig menjenek, hogy 
öt komolyan elitéljék; azt hitte, hogy csak ijeszteni aknr,iák j remél· 
te, hogy Skóczia föl fog kelni, a fejedelmek közbe fognak lrpni. Azon
ban rokona, a dán király, hallgatott; Spanyolország barátságos vi
szony latot folytatott a parlamenttel; Francziaország tett ugyan némi 
lépések et, anélkül azonban hogy erélyt fejtett volna ki; a skótok 
liltakoztak j Németalföld követséget kllldött, ennek azonban nem volt 
semmi eredménye. Károly a törvény~zék elé vezettetve ( 1649 jan. 
20) fölkiáltott: "Itt nem látom a l01·dok kamráj:tt.; és én magam tagja 
vagyok a parlamcntnekt' j a kérdésekre pedig nem akrtrt soha felelni. 
Cromwell aláírta a halálitéletet, s ugyanazon tollal Martyn Henriknek 

XVL 21 
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arczát bekente, ki a tréfát viszonozta; ilJy tréfák közlltt, söt nehány 
tagnak az aláirásnál kezét vezetve, az itéletet ötvenkilencz tag által 
aláíratta 1). Károly, midön kivezették, hallván a katonák gúnyait, igy 
szólt: Szercncsétlcnck! pénzért ugyanezt tennék tisztjeikkel is!" 
Egyik szembe kiiple, s ö c megaláztatás~ ezen szavakkal fogadba! "A 
világ megváltója ha.;onl6képen szenvcdett." 

A király elítéltetése mély benyomást sziílt; ügyekeztek az ité
let végrehajtását meggátolni részént a prebiterianusok törvényessé
gével, részént néhány lord áldozatkészségével, kik mint a király ta
nác:IOsai k ijeler.tették, hogy a nel< i tulajdonitott cselekvényekben ök 
a bűnösök; azo n ban az inspimtusok nem akar·tak hallani semmiről; 
a royalisták pártja rosz vezetés alatt állott, s ezen fiilül azt hitU~k, 

hogy az itélet puHztán dcmonstratio marad s nem fog végt·chajtatni. 
Az itélet igy hangzott: "Stuart Károly Angolország királyává tétet
vén letéteményese lett a korlátolt hatalomnak; késöbb háborut indi
tott a nép és képviselői ellen, hogy a királyi pmet·ogativát kitet·jcszsze, 
emiatt zsamoknak, a nép gyilkol:lának, ellenségének nyilvánitatott." 
Ebben semmi sem volt igaz. Ő nem t é t e t e t t királylyá , mert 
született király volt; a monarchia nem adatott neki letéteményül, 
mert ö azt a születés esetlegétől kapta; a királyi hatalmat· csak az 
erőszak korlátolta; s midön a nép hatalma nagyobb lett mint az övé, 
a nép azt akarta, hogy haljon meg bünhödésül azon teljes hatalomét·t, 
mellyért maga lett felelőssé. 1'agadhatlan, hogy ö megsértette az- or
szág törvényeit hazugságokkal és erőszakos cselekvények által, hi
torolta a tö1·vényhozás jogait, önkényes adókat szedctett, mcgszori
totta a tanácskozások szabadságát, nem ismerte el a kél'elmezés jo
gát, törvénytelen befogatásokat eszközöltetett, és számos bizonyitvA
nyát adta annak, hogy szavában nem lehetett bízni. Azok, kik öt vé
delmezik, ezen üres ph rasist bocsátják előre: "r os z It i r á l y v o l t 
de becsületes em bel'". Az ö kivégeztetése Uan. 30.) azon
blio ártott a szabadság ügyének; annyival is inkább, mert ha meg
érdemelte a halált &zon ármányokért, me ly lyekkel az elődeitől sze
rencsétlen ül 1·eá szállott absolutismust ügyekezett fentartani, dicsően 
halt meg. A sajnálat kivégeztetése folytán általános volt, főleg egy 
könyv megjelenése ut:l.n, mellyröl azt mondták, hogy ö irta börtöné
ben 2). Cromwell látni akarta a hullát, midön már a koporsó le volt 

1) Horace Walpolenak, több ritkaság ltö:.:ött m<•gvolt az ilélct fogalmazása 
is, mellynek a Mtá.ra Majl)r Cltm·ta volt irva. 

2) Ew·Ív {JIX~tAtx>Í 1 azaz a király képe. Ké6öbb Gau1len pü~pököL állit•Jt 
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zárva. "Jól alkotott test, kiáltott föl láttára, ameily még sokáig él
betett volna." 

TIZEIIBETEDIK FE.JEZET. 

Angol köztársaság. 

Most már oem arról volt többé szó, hogy a visszaélések gyó
gyittassanak, hanem arról, hogy a fennálló kormányforma felfor
gattassék; a lordok kamrája eltöröltetett, s a gunyolódó győzelem 
a w h i t e h a ll i királyi palotára e szavakat írta: ki a d ó 1). 

Petera Hugo, Fairfax káplánja, a két kamra maradékainak 
prédikálván, igy szólt a tábornokokhoz: "Mint Mózes, ti is válasz
tottak vagytok arra, hogy a népet Egyiptom rabságából kiszaba
ditsátok. Hogyan fogjátok ezen feladatot megoldani? Ez nincs 
nekem kinyilatkoztatva." Azután fejével kezeire támaszkodott, le
térdelt az eléje helyzett párnára s azután hirtelen fölállván igy 
folytatta: "Ime a kinyilatkoztatás ; közlöm veletek. Ezen hadse
reg ki fogja irtani a monarchiát nemcsak itt, de Francziaország
ban s a többi országokban is, mellyek bennünket környeznek: illy 
módoo fog titeket kiszabaditaní Egyiptomból. u Kijelentvén "mi
szerént a királyi hivatal haszontalan, a szabadságra, a biztonságra, 
a nép jóllétére terhes és veszélyes, s ennélfogva eltöröltetett" ki
kiáltották a· köztársaságot s a pecsétet ezen felirattal állapították 
meg: "Az Isten áldása által hetyreállított szabad
s á g l. é v e 1649" (•·égi stilus); a Miatyánkba ezt a kifejezést 
helyettesitctiék: Jöjön el a te köztársaságod; a királyi 
családot számüzték. S t u a r t Kár o l y t, a z u g y o e v e z e t t 
w a l es i herezeget királynak elismerni hazaál'Ulásnak nyilvánit
tatott; több elökelö royalista kivégeztetet t. Követelték többen a 
lelkiismeret szabadságát, követelték, hogy a törvények nemzeti 

ták a munka szerzöjének. Legnjahb:1n Wordswo1·th ügyekezett bebhwnyítani, hogy 
ez<'n könyv csalwgy:tn l. Károlyt61 van ; de nem gyiíz<m meg ról;~ min<l(>nkit. 

l) Ezen tragoediában mir nem egy comicn~ vonást lá.tlnuk. Midön Crom
well elhatirozta a köztársRságot, miutá.n megb11.1lgatta 1\Z egyeduralom ellen tar
tott beszédeket, örömében "egy vá11koMt ragadott meg (mon<lja Ludlow) és fejemhez 
vágta, azután négyenként ugrált le a lépcsökön, én megragadtam egy máMik 
párnát s utána dobtam." 

21* 
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nyelven szerkesztessenek s miAdenkire egyenlőn kötelezök legyenek ; 
az igaz~ágszolgáltntá:3 gyors legyen, pol~ári ügyekben minden erő

szak kizáras~élt ; siit némcllyek odáig mentek, hogy a társada
lomnak egyedekre való absolut feloszlatáaát kívánták, minden tes· 

tület kizárásával'). 
Cromwell ezen antisocialis tanoknak ellenszcgUlt azáltal, hogy 

egy lehetséges közt:irsa~ágot alapltott; a nagyra vágyás :\.Ital sar· 
kalva, kinek féktelen buzgsdmát a biblia szorgalrnas olvasása föl
izgatta, tervszeriiltlenül haladt előre, de napról napra tndta egy
szer~mind kiz~:\kmányolni mindazt, mi Ugyének előnyérc szol· 
gált, a győzelmek közölt alázatosHágot, a despotismusban önrucg· 
tagadást ncgélyezve, miut.án a forradalmat az cilcnállásban vezette. 
tudott felelette uralkodni is a győzelemben és rend helyrcálli· 

') A levellerek tannit egy _könyvben föltal~lhatni, me \ly m in<ljflrt Cromw r ll 

baláh1 után megjelent illy czimmel: A ;Leveller, V(lgy a konndnyformát ts vallást 
:uetö elvek és maximdk, mellyeket a%ok valljdk, kiket közönségesen leve/lerelenek ne

veznek. 1659. 
Korrnányelvek. 1. Angolország kormányAnak a törvények és nem a:.: embe· 

rek által kell vezettetnie, azaz hogy a törvtlnyckne k kell itélniök minden biini>k 
és Lünösöl<, s minden 11 bünösökre ~zabandó büntetései< felett; sem ö fensége sem 
tanácsa önkényének ne legyen szab11d vétkcsül nyilvánítani és büntetui vagy be
fogat ni akit nekik tetszik és mikor tetszik. 

2. A törvények, a pénzbeli adók 1 háLuru és béke felett a nép képvisdöi 

hatiroznak a pal'iamentbeu, l<ik 8\lecessive viLiasztatnak bizonyos i•lösz:~kokban. 

E1mélfogva a királynak nincs veto-joga, mivcl ö gyalmm snj:'1t, vapy peilig ("a. 

IMja énlekcit fogná ~~em elött tartani a uép kárára. Jó lenno, l10gy a uép kép
vbelöi két testületre o~ztatnán11k; 1'-Z egyik a törvényeket j :IV as latba hozn~, a 
ruásilt azokat elfogadná vagy vbszavetné. 

3. Kivétel ué!kül min•lenki nlá van vutve a törvénynek. 
4. A népnek a p:1rlament által és alatta kalonail11g ollykep kell azervczve 

lennie, hogy képAs legyen mindeukit kényszeriteni a törvény iránti cn gedelmes

Hégre és vé!lelme1.ui a l1azát· az idegenek ellen. A zsoldos (állandó) hadsen·g Vl

s;dlyes a szabad,;ágra, s ellnélfogva eltörlendö. 

Valldsi elvek. l. A lelkiismeret szabad>~ga nem k orlátolbntó j ennélfogva 
,;enkit srm szabad kényszeríteni arra, hogy az igaz valllL•t. fogailj11 cl. 

2. A. cnl!ns a IelldismP-ret által elfogadott tanokhól ered j seukinek s~m 
szabad tehát mást l<ény"z,•ríteni valameily különös cuitus (llfogadására. 

3. A jámLor.-ág és l•önyrirületesség a vallá~ ré~zei, de an!lyibllu még-is a 
polgári lmtósá~hoz t:.rtoznn k, amennyiben ennek kötelessége megbüntetui :tznn 

embereket, ldk vnllástalanok, a~az kik ig11zs~gtalanságot, vall~aBértést, eröszal<ut 
és más nyilvánvii1Ólllg rosz cselekvényt követnek el. 

4. A vallásra semmi scm veszély!'sehb mint a vallás körüli viták és a 
büntetések, mollyek az 11mbert l<ény,;zerítilc, hogy azt hig-ye, mit m~~ bisz. 
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tásában 1 egyrészről a presbiterianusok és katholikusok, másrész
ről a levcllerek elnyomasában. A sajtó és a p•·édikálás szabad
sága kihirdettetett, de ott, hol czéljaina k meg nem felelt, mindkct
tüt elnyomta, elfogatta sőt ki is végeztette azokat, kik a jogokra 
hivatkoztak, mellyek elnyerése végett a nép fellázíttatott i a hatlse
n·g, melly ezen jogokat követelte, és a lcvcllet·ek, ezen hajthatlan 
logikusok, kik tőle ezen jogok biztosításat követclték, fegyvert ra
gadtak i de Cromwell váratlanul meglepte őket, négyszázat elfogott 
t; a kolompo~:~okat kivegeztette. 

Eközben a háboru a legdühösebben folyt az iriandi katho
likusok ellen ; Cromwellnek szándéka volt a bennszülött lakossá
got kiirtani s lrhont angolokkal gyarmatosítani i ezt hitte egyetlen 
eszköznek arra, Logy lrlandot engedelmességre kényszerítse. Bor
zasztó összegeket vett fel, s a birtokokat, mellyek elkoboza.ndók 
voltak, hypothékákkal terhel tu i megparancsolta, hogy egyetlen ir
landinak se adjanak kegyelmet, ki Angliába menekülne j a hajó
kon ö:>szetogdosták öket s a tungerbe dobták j azokat, kik az er
dőkbe mcnekültck, mint vadakat vadászták; meg gyilkolták öket 
ágyaikban i ezen kegyetlen politika borzasztó szeuvedélylyel hajta
tott végre, s a szerencsétlenek a kétségbeesésig üldöztettek, hogy 
ez ismét ürügyet szolgáltasson teljes kiirtásukra .. Messze vidékek 
annyira elpusztultak, hogy csak ugy lehetett utazni, ha élelmet 
vitt az utas magával; a nyájak, Irhon nak egyetlen gazdagsága, el
vesztek; s a háború kegyetlenségeihez még az éhség is járult. I. Ká
roly parancsa köv~tkcztében d' Üt·mond lot·d a royalista pártot ujra 
életre ébresztette ez országLan, melly annak föutartásával teljesen 
elszegényedett; ekkor jött Cromwell az ö szentjeivel; a hadsereget 
megverte s borzasztó mészárlást vitt végb(). Azt beszélték, hogy ti
zenhat évtől kezdve ha t van ig mindenk it megöletett, a hat és ti
zenhat év közötti gyermekeknek szemeiket ki~:~zuratta, a nők keb
lét izzó vassal keresztül szúratta. Ez tulzás volt, de bizonyítja, 
hogy naiily nagy volt a rémület; azonban tény, hogy a meghódí
tott városokban borzasztó kegyetlensdgeket vittek végbe, valamint 
tény a tömeges kivégP-ztetéi:Jek i 'l1redaghban csak hat·mincz ember 
maradt életben, kik kényszermunkára ítéltettek; igy történt Wex
fordbao, igy másutt. Petera Hugo ezt írta: "Ime most urai vagy
tok 'l'redaghnak ; háromezer ötszáz ötvenkét cllenséget öltetok 
meg, nem kiméltetek senkit; én a főtemplomból jövök, hol hálát 
adtam 11z Urnak." Hasonló dolgokat tartalmazuak Orolllwdl le
velei, ki sok irt eladott Barbadosba miut a négereket; s több a par-
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l ament által hozzá küldött képviselönek egyenkint egy lovat é. 
két foglyot ajándékozott; s miután ezen kegyetlenségeket elbe
széli, ezen szavakkal végzi: "Rosz néven veszik ezt nekem, de Is
ten akarta ezt j 11 valabány~zor barátjainak vagy családjának .ír·t, 
soha sem mulasztotta el öket kérni, hogy könyörögjenek az ö lel
keért. 

Ludlow, köztársasági tábornok, ecseteli az irlandiak rémüle
tét, kik mindenfelé menekültek, ugy hogy lehetetlen volt öket 
megtalálni j 1:1 egyszer meglepett egy csapatot, sokakat legyilkol
tatott, a többit üldözőbe vette, kik egy barlangba menekültek. 
Ludlow ágyukkal lövetett be, s mivel senki sem jött ki, a bejá
rflsnál tüzet rakatott, de így sem sikerült l:lket kicsalnia, mert inkább 
valamennyien ott vesztek, mintsem kijöttek volna. Crofton Cro
ker 1) a következő végrendeletét közli Cromwell egyik bajtársá~ 

nak: "Koporsóm egy asztalra helyeztessék a barna szobában. 50 
iriandi hivassék meg virrasztásra, mindegyik kap három quart jó 
pálinkát, s egy tör helyezendő mindegyik elé. Mikor megitták a 
pálinkát, zárassék be koporsóm s testem adassék át a földnek 
ameilyböJ j0." Megkérdeztetvén, miért akarja az iriandiakat meg
vendégelni, kiket soha sem szeretett: "Azért, felelé, mert bizonyára 
terészegednek s részegségökben egymást fogják gyilkolni. Ha min
den angol hasonlóképen cselekednék, Anglia hamar megszabaduina 
ettől a fajzattól." 

Mindennek daczára az írek ujra fegyvert ragadtak ( 1650), 
de ujra leverettek; miután azonban az ember a gyilkoláeba be
lefárad s maguk a bakók is elrémülnek a rémület felett, mellyet 
okoznak, a szigetet nem lehetett teljesen néptelenné tenni. A kiir
tásra tehát más módot kellett föltalálni j megkezdődtek egy tör
vényszék i tél etei, melly "mészárszék" (slaughter-house) 
czímet viselt s ezrével száműzte a szerencsétleneket j 20,000-et 
eladtak Amerikába; anyjaik karjaiból kiszakitva egyszerre ezer 
leány küldetett hajón Jamaikába j miután minden tisztnek jogá
ban állott annyi irtandit besoroztatní amennyi neki tetszett, 40,000 
ember vitetett ki ezen az uton az országhól 2), Pbelim 0' Niainak 

1
) Commcntar Iriand népdalaihoz. 

') Petty szerl!nt (187. lap.) hate~er ifju és lány ltiilrletett ki. Lyncb (Oam
brensia ever8U8, a végén) beszéli, hogy rabszolgákként adták el l!ket. Brnodin 
Pt·opugnaeulum-flban (Prflga, 1669) százezerre teszi a szflmüzöttek sr.ámát: mtm, 
c ~ntum millia omnis sexus et aefatis, e quibU8 aUquot mülia in diver~as Americae ta-



kegyelmet igértek, lia bevallja, hogy Károlytól meghízást kapott, 
de ö tagadta ezt, s készebb volt a bitófán meghalni. Cromwell 
mnnkáját veje Ireton folytatta j a hódítás pogány joga, melly a le
győzöttet a gy0zö kegyelmébe adja, visszaállíttatott j háromezer 
kilenczszáz millió hold (öt millio acre) föld elvétetett a régi tn
lajdonosoktól, s elajándékoztatott vagy eladatott a kereskedőknek, 

kik pénzt elölegeztek a csapatok fizetésére és az adósságok fize
tésére vagy a kapzsiság kielégítésére. Annyi mészárlás után még 
nyolcz katholikus maradt minden protestaosra; a parlament kije
lentette, hogy nem akarja megsemmisíteni az ir nemzetet, sőt 
hogy a földmüveseknek, pásztoroknak, meatcrembereknek és más 
al!lóbbrendü embereknek megbocsáthatni. Elhatároztatott tehát, 
hogy a katholikusok három tartományból száműzessenek és csak 
Connaught tartományban lakhatnak. Meztelenül s mint csordákat 
elhajtották oda szegényeket, s a ki a kijelölt határt átlépni me
részelte, azt szabad volt mindenltinck megölni. 1) 

Ezen időtől fogva kiolthatlan gyülölség tartotta fen magát a 
két nemzet között, melly magára Angliára is a legkárosabb követ
kezményü volt, mert az a )(ezdetben elkövetett igazságtalanságok 
folytán kéBytelen volt ujabbakat elkövetni, s mert Iriandnak nem 
adhatott egyenlő jogokat, miután nem adhatta vissza eh·ablott 
birtokait. 

Hátramaradt még a skót kálvinisták elny6mása. Skóczia 
nem tudván megbarátkozni a köztársaság zamokságával s saj
nálván a király szerencsétlenségét, elhatározta, hogy fiát elismeri, 

hac~arias inmlas reZegala sunt (pag. 69~.). Lingard egy 1666. levélben a követke
>.iít tnl{dta: Calholicos z>cmperes '[>lenis navib11s milt11nt in Ba~·ballas el insulas Ameri
~ae. Crerl<J jam seo:ayinta millia abivisse. Exp!!lsis enim ab initio in Hi~z>aniant et 

Belgium maril'is, jam u:ror·es et proles in Americarn destinantur. c,·omwcll 1655-hen 
irja: ,,Ugy hi~zem egy ar án t. rlönyi\s lenne a mi iigyiinkre R tietekre e~rrötsz{•z 

v~ gy kétezer tizenkét-tizennégy ~ves ifj nt kiildeni Jnmail;ába. Mi turthatuók 
ij ket s ök basr-not okrn lennének: ki tndja, nem lenne-e ez jó eszköz, hogy bo
lölök llllg"olokat vagyis initAbb keresztényellet csináljunk?" (140 lap.) Mire Thur
low igy felelt: "A tanács hépviselöi azt hatá1·ozt.ák , hogy e czélra ezer leány s 
ugy:mnnnyi ifju les?. elkiildcudö." 75. lap.) 

1) O~Connell, Irl<md>·ól késziteit emléki>·atában (London, 1843) több l<övet
ke'l.Ö fogalmazksu er<'ileti jegyziikönyvet közöl : Williehnus, filius Royeri, rectalus 
rie mortP- Rogeri de C'antelon, felonice per ipsum interfecti, venit et dicit, quod (elo

nimn per inte•fectionem praedictam committere non potuit, quia dicit quo(l 1>raerlicll~8 

Ruget·us fuit purus hibernicus et non de libero aanyuine. • • • Ideo zwaedictus Williel· 
nw~. qu uo ll jeltmic1111 pnzedictam, 'lwiet·u~. 
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ki IL Károly nevet vett fol (1650). A király Montroset küldte oda 

11
egyikét azon ferfiaknak, kik, mint Retz b i bo rnok megjegyzi, 

csak Plutarcbban találhatók"; dc a presbiterian u sok hatalmukba ke
ri tették öt s kegyetlen diadallal megölték. Károly, ki nők és mu~at
ságok között töltvén idejét, késedelmezése által oka volt Mont
rose meggyilkoltatásának, és elég gyáva volt eltagadni azt, hogy 
neki megbízottja volt, egy hajórajjal, mellyet az oraniai herczegtől 
kapott, kiszállott a skót partokon; alávetette magát a C o v e n a n t
nak s mindenféle megaláztatás nak, anélkül, hogy viszont ".a
lamely engedményt kapott volna: megkoronáztatása alkalmával 
egy presbiterianus pap elöadta neki, miszerént ö a néppel kötött 
szerzödés erejénél fogva lett király ; hatalma korlátolva van Is
ten és a nép törvénye által, melly a hatalom minden visszaélése el
len jogosilva van az ellenállásra; ha a király atyját követné az 
apostasiában, ugyanazon t>Ors vár ö reá is. Károly mindezt eltűrte, 

sőt mindennap még hat egyházi szónoklatot hallgatott : - mindez 
bizonyára nem volt alkalmas eszköz arra, hogy megnyerje a trónt és 
a nép tiszteletét. 

Fairfaxnak lelkiismeretc nem engedte meg, hogy a eonfoede
ráltak ellen harczoljon, Cromwell tehát kénytelen volt személye
sen átvenni a Skoezia elleni háboru vezetését. ~1indkét h;dsereg
ben a vallási fanatismus uralkodott; az angolok minden lépten ma
guk megszentclték táborukat, a skótok ugyanezt tették papjaik ál
tal; az cnthu:>iasták csak saját sugallásaikra hallgattak, nem pedig 
az eszély tanácsaira. Cromwell öreg katonákat vezetett Skoczia 
ujoncz polgárkatonasága ellen : mindazáltal Leslcy, kikerülvén a 
megütközést az elpusztított orsz:oígban, a legszorongatottabb hely
zetbe hvzta őt; a predikatorok azonban olly kifakadásokkal nyi
latkoztak az lstenben és a jó ügyben való c.t.en bizalmatlanság el
len, hogy Lesley kénytelen volt Dunbar wellett megütközni (szept. 
3.), a csatát elvesztette, R h ten 'Edinburgot a C r o m w e ll ke
z e i b e a d t a. 

A preRbiterianus predikátorok tekintélye ezáltal némileg 
hanyatlott a közvélernényben, s Károly, kinek tekintélye vala
mennyirc ujra 'emelkedni kezdett, hadsereget gyűjtött, bt>tört 
Angi iá ba (1651) s hős tetteket vitt végbe: azonban teljesen meg
rémült hivei esorben hagyták ; megveretvén aztán Worecsternél 
(sze p t. 3.) Cromwell által, regényes kalandok között menekült, s 
egy alkalommal megtörtént, hogy az ellenség épen azon fa alatt 
vonult el, mellyen ö elrejtőzött; végre egy halász-bárka átvitte 
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öt Normandiába. A királyságot aztán ~kocziában is eltörölték s az 
országot a köztársasághoz csatolták. 

A köztársaság tehát meg volt erősítve ; az anglikán párt An
golorozághan, a katholikus Irlandban, a kálvini~:~ta Skocziábau cl 
volt nyomva; az amerikai gyarmatok a köztársaságot elismerték j 
miután Hollandia megtagadta az elismerést, Cromwell kereijke
a,~Imi háhorut kezdett ellene. (78. lap.) Tekintettel Angolország 
szigeti fekvésére és lakosságának tevékeny ki tartó jellemére, czélul 
tüzte ki, hogy megalapítja az angol ipart állandó h .. di állapot rend
szerén a többiekével szemben és Angolország érdek einek elkülöní
tésével az összes Emópa érdekeitől; a h aj ó· z ás i a c t á-val {1659) 
kizárt minden árut, mi nem angol haj(Jn vitetett be, csak angol ha
lászok által fogott halakat engedett az angol piaezokra vitetni! 
Hollandiára, melly a szállitással igen sokat keresett, ez roppant csa
pás volt j ezzel egy tengerészeti rendszer !ön megalapítva, melly · 
Litorolta a. többi nemzetek jogait és fenyegette érdekeiket, Angol
országnak tulajdonitván a jogot, hogy. a tengeri közlekedést sa
ját törvényének vesse alá. 1) Innen kezdve a kereskedelmi érdek 
elválaszthatlan ul egyesíttetett az állarn hata.lmával; az angol kor
mánynak ennélfogva főgondja volt, hogy az iparnak uj kiviteli uta
kat nyisson, azt miuden akadálytól megszabadit~a, uj országokat 
fedezzen fel és uj gyarmatokat telepitsen. 

Cromwell alapította tehát meg Angolország tengeri nagysá
gát; s az ötven evet~ korában tongernagygyá lett Blacke, egyike 
a:wn nagy embcrcknelc, kiket a forradalmak ezülnek, vetekedett 
Ruytenel es Trornppel, B a tengert megtisz titotta a kalózoktól j 
utóda Monck nagyobb hajókkal és jobb tüzérséggel biztosította a 
britt fölényt a tengeren, s mint Cromwell mondá, na bataviai bé
kákat visszaküldte pocsolyáikba" 2); Pcnn meghódította Jamai
kát Spanyolország megalázására. Spanyo lor:>t:ágnak meggondolatla
u ul üzentek háborut, megzavarván ezáltal a virágzásnak indult ke-

l) Csak neJnrég, Peel mini~zteriuma alatt, töt·öltdtett el Cromwell törvénye, 
kimondatván a keretikedé~ telje~ ~zabadsá.ga. 

2) Srogredo, velenezei követ, ki al<koron Amstordá.mbMn székcit, egy, ká:t.i
ratban örzö1t jolentésében mo11dja, hogy a hollandok saját vallomásuk szeránt 
112:! hadi ·és l<ere~ked.,Jmi hajót vesztet tek; és hog-y ezen háboru kiilt.<ég~i fdiil

multák a Spanyolor~zág elleni Luszéves ellen;ége~kedtÍs költségeit. Vereségöket 
három oknak tulajdonítja: hogy az au go l h~tjók nagyobbak; hogy ágyuik rézből 

és n~>gyoub öblü11k voltalt; B hogy kezdo::tbeu /IZ angolok ~ok zsákmányt ejtettek1 

mcllyck megcsonkitot!ak a hollandok tengeri erPjét. 
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reskedest; de e lul.boru népszerü volt, mivel az angolok szerént tü
relmetlen, babonás spanyolok, az inquisitío kiJ·álya ellen volt intézve, 
s mivel azt hittek, hogy Cromwell meg fogja törni öket. A győzel

mek elbizakodottá tették Cromwellt, s növelték gögjét, melly nagy 
f 

volt a hadsereg ragaszkodása és az Eg azon pártfogása folytán, 
mclylyel a gyözök dicsekedni azoktak; ez megérlelé benne az elha
tározást a nemzetben rnélyen gyökerező szabadság szokásai ellen 
fordulni ; s mivcl a padament az ő szándékait sejteni látszott, Crom
well ügyekezett azt népszerütienné tenni s ugy tüntetni ft;) mint ve
szedelrnest az igazságra és a vallásra j Ludlowhoz igy szólt : "Milly 
nyomorult dolog az egy parlamentnek azoigáini ;" más alkalommal 
ismét: n Ezek az ernberek nem fognak addig nyugodni, ro ig a kato
nák ki nem vonszolták öket füleiknél fogvA." 

Latván, hogy a legfelsöbb hatalom szükségét mindenki elis
meri, ugy gondolkozott, hogy legjobb lesz azt magához ragadnia: 
ezzel visszaadná a közigazgatásnak az erélyt, a külpolitikának a szi
lárdságot, az országnak a szokásokat j s egyuttal biztosította volna a 
vallási szabadságot megakadályozván a törvényhozás beavatkozását, 
a polgári szabadságot, megakadályozván azt, hogy egyetlen párt 
uralkodhassék. Milly jog támogatta őt? a szükség. Mindazáltal fél
nie kellett, hogy csupán bitorlónak fogják tekinteni, hogy az ö és a 
Stuartok kormánya között nem fognak más különséget látni, mint 
csupán szeroélyit j és hogy a pártok, amellyek között ö az egyen
sulyt akarta helyreállítani, azáltal hogy magát azok központjává 
teszi, valamennyien ellene fognak fordulni. Sok ügyességre és ra
vaszságra volt tehát sziiksége, s illy esetekben rendesen a félelem 
azokott segíteni. Az anglikanusoknak hízelgett a ijesztette öket a 
kalvinís ták győzelmével; a kalvinistákat rém í tg ette a Stuartok visz
szatérésével vagy a függetlenek tulzásaival j a függetleneket pedig 
aggasztatta a lelkismereti szabadság elleni üldözésekkel; ugy hogy 
akként ruinden párt mulaszthatlannak tartotta az ö támogatását. 

De a fötámasz a hadseregben volt, melly létesitette a parla
mentet, s mellynek azt most szd kellett kergetnie. A katonák által 
kérvényt intéztet a parlamenthez hátralékos zsoldok kifizetése iránt, 
B azt tanácsolja a parlamentnek, melly 513 tagból 140-re apadt a 
r um p vagyis csonka parlamentnek gunyoltatott1 hogy oszoljon föl 
s adjon másoknak helyet, kik szintén joggal birnak kormányozni. A 

parlament ezért megharagudott, de Cromwell néhány száz katonával 
bement a kamrába (165a, apr. 20.) e szavakkal: "El! el innen l ti 
nem vagytok többé a parlament tagjai} az Ur vit~szavetett titeket;" 



azután esküdvén, hogy éjje~ nappal kérte az Urat, hogy kimélje meg 
öt ezen küldetéstöl, kikergette a képviselőket. "Te semmirevaló 
vagy" mond az egyiknek, - a másiknak: "te részeges vagy: tc 
gazember, te rabló" - s midön kiíit·itette a termet, a kulcsot zsebébe 
tette. Igy végződött a hosszu parlament : törvényteleniil létezett, 
tiirvénytelenség oszlatta fel, áldozata lett azon hatalomnak, mellynek 
kegyelméből fentartotta magát. 

A protectoratus. 
Cromwell, miután az akadályokat elhárította, katonai absolu

tismussal kormányzott egy, az apostolok szám ára emlékeztető, ti
zenkéttagu tanács élén; ezen államtanács által száznegyvennégy 
képviseJöt neveztetett ki s mint a köztársasá g hadainak fötáhornoka 
felszólította öket, hogy vegyenek részt a kormányzásban; a kineve
zett képviselök közönséges emberek voltak, minden képzettség nél
kül, ismeretlenek az országban, de valamennyien igen ajtatos embe
rek s megajándékozva n prédikálás adományával; ök nem keresték 
ezen küldetést, de maga Isten választotta öket közege, a hadsereg 
által, s Károly, Gusztáv, Henrik profán neveittet Sedecias, Habakuk, 
Józsue, Zorobahel nevekre változtatták 1). Megvettetve s megvetésre 
méltók, hat hónap mulva kénytelenek voltak a hatalmat átengedni 
a katonai tanácsnak ; ez pedig a köztársasági kormányhatalmat 
élethossziglan C romwelire ruházta mint a hármas ország p r o t e c t o
r á r a ( decz. 26.); tolerantia adatott minden vallásna le, kivévén a pápis
tákat és episcopalisokat; a protectornak adatott teljhatalom mint haj
dan a királynak, azon föltét alatt, hogy egy ajtatos és diseret férfiak
ból álló tanács legyen oldala mellett, tartozzék a parlamentet min
dcn harmadik évben egybehívni legalább is öt hónapi tanácskozásra; 
a protector nem hozhat uj törvényeket s nem törölheti el a régieket 
a parlament beleegyezése nélkül, s a padament által megszavazott 
tö1·vénycket a protector nem utasithatja vissza. Nagy-Britannia vég
leges nagyobbadását a három ország képviselöinek egy parlamentbe 
való egyesitése jelzé. 

Cromwell tehátépolly király volt mint azok, kik megelözték; de 

') A többi közott ngyanakkor inilrtv~nyba hozHtotf. az orsz~g töt·vényeinek 
reformáláea. Ezen törvények vagy rosznl ismert, v11gy nem alkalmazhat6 statu
tnmokból, talán tudatlan, ollyl10r részrehajló birák döntvényeiböl, ellenmoud6 

C>H·tck, egy~s kerületek SEOl<ásainak gj üjteményébül állottak, mindez, mint mou
(lhk, (·gy kis l<ötetbe olvas~tható. A közt(u·Mnságiall megnimültek, külöuö~ea mi

vcl azt l.>Pszólték, hogy szánaékL11u van hehozni uz iMteni törvényt. 
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ahelyett, hogy proelamálta volna az isteni jogot, szontesité a parla
mentads hatalmat. Ő felhasználta az alaptalan félelmeket, mellyek 
ürügyet adtak az absolut hatalom gyakorlására, mindazáltal nem mer
te megsérteni a forradalmi elvet, :;em eltiiriilni a parlamcnt8t; s hr.W.r 
minden uj választá~ akaratával ellenkeziileg ütött ki, nem met·t ntd
küle kormányozni, s C13upán arra szaritk OZ()tt, hogy szenuehányásokat 
tett, és katonáival fenyegetőzött. A polgát·i szabadságot tisztelte, de a 
vallási szabads:.\gnak elsőséget adott, ez volt oka az ö despatiens tettc
inek s egyszersmind makacs oppositiójának, mellyek folytán annyi és 
olly nagy vállalatok közepett mindig pénzhiányban sr.envedett. Rajongó 
prédikátorok, külöuöscn az anabaptista vallásfelekezctből, a parla
mentben tárgyalt kérdéseket az egyházi szószélue vitték. Cromwell, 
ki az episcopatus t megtámad ta, hogy a monarchiát mcgbuktassa, érezte, 
hogy azok, kik a pap~ágot megsemmisítették, nem fognak elviselni 
semmi polgári lHttalruat j ezért gyülölte az anarchikus véleményeket, 
s :;.z 1654. parlament megnyilása alkalmával, panaszkodván, hogy a 
politikai és lelkiismereti szabadság köpcnyül szolgál a legszomorúbb 
tévelyeknek, fölkiált: "Ezen gyalázatoss1tgok annyira mentek, hogy 
az egyházi szaigálat gyökerét kezdték vagdalni, mintha az pogány és 
keresztény ellenes intézmény lenne; és valamint hajdan még olly te
kintélyes ember sem prédikálhatott, ha csak nem volt pap, ma hason
ló tulzással azt állitják, hogy a papság meg6emmisiti a valódi 
hivatást." 

Akiilföld elismerte a protectort, általában tisztelték öt, s a ha
talmasok hízelegtek neki. Mazarin, ki bizalmas körben öt szerenesés 
bolondnak jellemezte, a nyilvánosság elött öt a ::~zázad geniejéuek ne
vezte, s egy gobelin-szönyeggel ajándékozta meg j XIV. Lnjos király 
öt egy karddal tisztelte meg, s levelte füvegét, midön a protector kö
vetét fogadta j Krisztina magasztalta öt amiért a parlamentet szél
kergette; Porlugalia királya testvérének hítta öt; a spanyol király azt 
tanácsolta neki, hogy koronáztassa meg magat; Lengyelország segélyt 
kért tőle Oroszorszng, Erdély fejedelme a töröktik ellen; Genua köszö
netet monclott neki, hogy helyreállitotta a kereskedelem biztonságát j 
Zürich igénybe vette szövetségét, nJÍvel a protestaus államok védnü
keül nyilvánitotta magát, miuek folytán valarnennyi az ö buzgó ba
rátja lett. A XIV. Lajo!>sal kötött szerzödésben követdt<>, hogy Fran
cziaország ~irálya semmi más czímet ne vi::~eljen, s egy titkos czik
kelyben kőtelczto öt, hogy a 8tuartokat a fril.nczia t.Jriíletröl kiüzze; 
azonban szüvetkezvén Francziaországgal Spanyolország ellen, nem 
vette észre, hogy Francziaország nagyobLodásnak iudul, s veszélyes· 
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nek kell válnia Angliára nézve, és hogy az egyensulyt Francziaor
szág és Ausztriaközött megsemmisítette. Epoily kevéssé látta be, hogy 
Hollandia AngolorRzágnak természetes szövetségese, s háborut folyta
tott ellene kereskedelmi féltékenységből, melly, az igaz, dicsőséges 
békere vezetett (1654 apr. 5.), s kényszeritette Hollandiát az oraniai 
házat a Stathouderságból kizárni. 'l'ettleges politikája tehát nem fe
lelt meg azon neki tulajdonitott tervnek, melly szeréut szövctséget 
ldt volna alapitandó a protestanil fejedelmek között a katholikusok 
ellen 1), az emancipált Észak réHzér<il a szolgai Dél ellen. Saját nem
ZP-tét azonhan mindenesett·e nagygyá tette, biztositotta ~;zámára. a 
Manche csatornAt Mu.rdyl{e és Dunkerque megszerzésével, a tengeré
s~etet a hatalmi fejlődés legmagasabb fol( ára em elte, lehetett is tehát 
i~y szólnia: "Mintha az Ur ezt mondotta volna: A n g l i n ! t e v a g y 
az én elsőszülött leányom, te vagy az én kedven
c z em a n em z c t ek köz ö t t. Az ég alatt soha az Ur nem tett 
,•nnyit e~?:yetlen népért srm. Az Ur az ö jóakara t ának arany lánczá
hoz egy uj szem et kapcsolt; megáldott bennünke t, hogy békében él
hdünk szomszédainkkal u 

Nem volt hiánya az irók magasztalásaiban sem. Milton az 
Eikon Bazilike nemes érzelmei ellenében az Ikonoklastes-t 
írta, mclly telve volt nemtelen szidalmakkRI a kivégzett király ellrn, 
s eze n káromlásokat ugyanazon isteni könyvböJ me ri tette, melly gc
niu~:i.t lelkesítette. Midiín Cromwell elfoglalta a spanyol gály:íl{at, 
Wallcr költő, ki mint royali8ta számiizetvén kegyelmet nyert s a 
p1·otector u d varában élt, igy {,nekelte meg Öt: "Haderöink több hó
nap óta a tengeren v:~nnak s ostromzároljRk Spanyolországot j Spa
nyolország, melly gögösrn negélyezte a világ feletti uralmat, partjai 
közé szoritva hajóink áltnl, látta lobogóoltat lengeni a tenger kék 
hilllámain. Mulandók e nemzetek az Ocz eánon, egyedtil az angolok 
állandók rajta j a mi vitorláink daczolnak a szelek rohamával, szö
vctkeznrk a fc!legekkcl. A mi árboczaink a tengerbe ereszték győ-

1) Burnet Hzt Allitja, ho~y ba Cromwell elfogadt11 vnlnn a koronát, király

•:ÍJ:(át ··gy 11agy itot~zmé1•yny<'l tüutet.te volna k; a prote,hm~ VIliJás érdekében; 

ez c~y 11eme le• t volna a zeittiltnak a protestaus vallás álta:hnos érdekeinek ve

zetésérP, ollyformáa mint a római szent congregatio. Ezen zsinat négy oszt.llyra 

le· t volnl\ fel .. sz l''": "" egyi!< Franczi11ország-ot., Srhweizot és Pi omontot fogl11lta 
volna magában; a má~ik Pfalzot, és a kálviuista orszá.'[oknt; a harmndik Né
mctországot rs ]~szakot; llZ ut.oiRÓ az indiai g-yarmatokat. Feladat:. lett volna 

levelezési érintkezt~~ben flllnni, Hrkiirlrti 11 fekkPzrt. érdekei fölfitt PR "Pgít.eni sziik
ségeiu. 
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kcreiket, B mi biztosan evezUnk a dühös hullámokon;" s azon ohaj
tás&al végzi, hogy vajha ajánlanák fel a koronát a protectornak. 

Nem szabad hinnünk, hogy valamennyien igy elszolgaisodtak, ez 
rágalom lenne az emberi természet ellen. Midön Cromwell a parla
mentet feloszlatta, Bradshaw igy szólt hozzá: "Semmiféle hatalom
nak nincs joga a parlamentet feloszlatni; ezen joggal egyedül maga 
a parlament bir. u Ludlow azt mondta a protector fiának: "Gyülöl
ném még atyámat is, ha azt az állást foglalná el, mellyct atyád el
foglal," s Cromwell által börtönnel fenyegetve, megjeggzé: "A bé
ke biró megkötöztethetne engem, mert erre fel va~ jogositva a törv~ny 
által, de te nem, u s beadta lemondását; midön erre azt mondák ne
ki, hogy ezáltal megfosztja magát áz alkalomtól, hogy segélyt nyujt
hasson, ezt felelé: "Szolgálni Cromwell bitorlásának 7 rosz cselekedet; 
roszat cselekedni pedig nem akarok, bármilly jó származzék belőle. u 

Egyébiránt Cromwell uralma soha teljesen és minden ellenmondás 
nélkül az országban el nem ismertetett, habár az, természeténél fog
va szükségen, és majdnem látnoki éleslátáson alapulva, mi cselekmé
nyeit igazolta, az olly positív, s ollykor annyira magasztos britt büsz
keségnek megfelelt. Szokása sokat beszélni eltávolitatta a tettetés 
gyanuját, mire okot adhatott volna azon mystikus és bibliai hang, 
mellyen ö szólni szeretett; hogy a szabadságot elnyomja, s a kard 
hatalmát proclamálja, Iste~ nevében és ru integy sugallatára szeret be
szélni. "Azok, mond, kik egy harmadiknak vagy negyediknek tulaj
donitjál( az eszmét és a nagydolgok véghezvitelét, mellyeket lsten 
bennünk eszközölt és, akik azt állitanák, hogy az nem magának Jé
zus Krisztusnak kinyilatkoztatása, min a kormány nyugszik, azok 
Isten ellen beszélnek, s közbenjáró segedelme nélkül az ö biintetö 
kezei közé esnek. Bármint gondolkodjatok tehát némellyekröl, habár 
mondjátok: ez ravasz, okos es csaló, óvakodjatok, mondom nektek, 
itélni Isten kinyilatkoztatásai felett, azt hivén, hogy ti az emberek 
tnlálmány11inak gyümölcsét ítélitek meg." 

Az an archiától való félelem volt mindig a despotism us mentségc; 
és Cromwell, hogy elnyomja a royalistákat, Angliát tizenhárom ka
tonai kormányzóságra osztotta fel, mindegyiket egy vezérőrnagy 
parancsnoksága alá helyezvén, polgári és katonai hatalommal s köz
vetlen)üggéssel a protectortól. Megkínáltatta magát a királyi czim
mcl (1656), látván azonban az általános ellenszenvet, azt mondta, 
hogy lelkiismerete nem engedi meg azt elfogadni; cgyuttal azonban 
kijelentette, hogy az ö hivatása Istentől jő, kinevezése a néptöl, és 
egyedül Isten és a nép fosztha~ja meg öt állásától. A titkos kém-
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rendszer soha sem volt jobban kifejlődve; a zsarnoks!\g részreha:jlat
lanságá.val sujtván mindakét pártot, s megcsalván mindakettöt, 
egyikben som bízhatott; annyi fényes eredmény és annyi hízelgés 
között mindenkitől félt, barátaitól, a fanatikusok tól, a royalistáktól; 
pánczélt viselt, nem ta1·tott J'endes órát sem a szertartásoknál, sem 
utazásaiban, s minden éjjel más szabában hált. Külseje nem volt 
megnyerő, modorában hiányzott a nyájaqság és finomság, beszédé
ben nem volt correct, inkább bonyolult, de tudott fölmelegedni; nagy 
voh benne a tevékenység, az emberismeret, s értett hozzá, hogy az 
embereket megnyerje na~y1·avágyásának. Nem gondolva a becaU
let és erény érzelmeivel, gazdagság és előkelő születés nélkül hatal
mába keritette a három királyságot és sokkal terhesebb igát vetett 
azok nyakába, mint az volt, mellyet leráztak magukról. Nem birt 
Napolcon gyorsaságával, hanem mérsekelt lépéRsel haladt; a tette
tésbeo 1) nagy mcstcr volt ; legfőbb gondja katonáinak ragaszkodása; 
ma:jd kegyetlen, majd n~gylelkü; sokkal okosabb, hogysem üldözö
vé legyen j jobbnak ta1·totta vetélytársai felett uralkodni, mint meg
boszulni magát. 

Vallásos érzelmeinél fogva türelmes volt a különbözö secták irá
nyában j a quaker Foxot jóakaratul ag fogadta; a zsidókat békével 
hagyta, s gyülöletét egyedül Róma ellen látszott összpontosítani, Ma
zarinnak azonban mégis azt irta, miszerint mindent el fog követni, 
hogy a katholikusoknak megtürést biztosítson. Szigoruan vallásos 
volt, prédikált, panaszolta nyilván saját bűneit s a máRokéit. Midön 
beteg lett, igy szólt: "Istenem, az életet csak azért kívánom, hogy 
nyilvánosan valljam a te müveidnek dicsőségét. Uram, bár gyönge 
teremtmény vagyok, érintkezem veled a malaszt által. Sok ember 
tulságosan tiszlel engem, mások kivánják halálomat; de te Uram! 
mindig hirám voltál, tedd azt, mit neked legjobbnak tetsz!k az ö ér
deköl(bcn." Sulyosabbá válván betegsége, kérdé a paptól : "A lélek, 
me !ly már egyszer részesült az isteni malasztban, kételkedhetik-e saját , 
üdvössége ini nt?" A tagadó feleletre ezt mondá: "En tehát meg-
vagyok mentve, mert már egyszer részesültem az isteni malasztban." 
Közeledvén halála, igy kíáltott fel: Fiaim, éljetek keresztények mód-

') A fiinebl• i<lézett WalJer beszéli, hogy a protectorrali beszélgeté,ei gyak
nm féi.Seszakíttattal< pártfönöl<ök látogatásai által. Cromwell !diva fogadtu öl1et 
az 11jtónál illyes kifejezésellllel: 11 é.z Ur ki fogja magát. nyilathoztatni" ••. Az 

Dr segélyünkre fog jőni." MidHn elmente!<, a költőhöz fordulva mondá: "Ked
ves örsém, ezekkel az emb,,reldtel a~~: ö nyelvökön kell heRzélni. Most térjiin~ 

a mi heszélgetéoiinkre." 
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jára; táplálékul hagyom nektek az Urral való szerzödést. 11 Meghalt 

1658. scpt. 3-án, a dunbari és worcesteri győzelmek napján 1), és "a 
mennybe költözött népének könyeibe balzsamozva, s a szentek imái
nak szarnyain." 

Ha egy fonadalom mindent levert, IIZ, ki egyedül állva man:dt, 
nagy férfiunak tűnik fel. Ily értelemben nevezték Cromwellt nagy
nak, mivel hatalmas volt, és mert a megelőző forradalmak érdemeit 
neki tnlajdonitották, annak adván a dicsőséget, a ki szerenesés volt. 
Alapjában véve azonban az ö hagyománya nem volt más, mint megsem
misített szabadságok, levert szellemek, roppant nagy adók, óriási 
hadsereg és a vak t>ngedelmesség megszokása. Ő az egyéni fiigget
len~ég eszméjét önmagában, az independenseit által hirdetett nem
zeti fllggetlenséget a kormilnyban valósitotta; de müve nem éJbette 
öt tul. A lelkesed~sre s a sugallat és látnokság adományára épitett 
uralom nem szállt örökösre; és azonkivül, hogy a protector családja 
inkábo aggódott mint örUlt a hirtelen emelkedés felett, lehetetlen, 
hogy egy gondolkozó és kereskedő nemzet politikai és posttiv százatl
ban a lyrai izgatottság illy fokán állandóan megmaradjon. 

C1·omwell Rlkluírd. 
Az államtanács Cromwell fiát Rikhárdot a protector utódjául 

nevezte ki, mindazon ilnnepélycsségekkel, mellyek a királyok örö
kösödésénél szoktak előfordulni, s ha-;onló szolgai hízelgésekkel: a 
nap lenyugodott, de nem lett éjszaka; a megszabad i tó Mózcs után Jó
zsue jött, ki a népet az igazság igért földjére vezérlendi. Rikhárd visz
Rzavonult férfiu volt, tapasztalatok nélkül az ügyek vezetésében s kato
nai tulajdonak hiányával; igen igazságos és mérsékelt lévén, ügyekezett 
népszerii lenni, s ehelyett a megvetés tárgya lett; a katonák minden 
hatalmat magukhoz ragadtak ~ kényszrritették öt a lemondásra (l 65f! 

apr. 22.) 2). Urai levén a helyzetnek a hosszu parlamentet ujra egy
be hivták, azonban midön látták 1 hogy a parlament parancsolni 
akar inkább miot engedelmeskedni, ujra szétkergették. A azétűzött 

parlament mcllett Monk György, Skúczia kormányzója föllépett. Ő 
I. Károlynak hive volt, utóbb Cromwell alatt szolgált, de mindig 

1) Hal•loklását apródja Und~rwood leirta. 
2) Cromwell két fia közíH Henrik jó~z>Íglliril. vonult, hol ogykor az öt 

megl;;togntó H. Károlyt. m•gv• ndégelt<>. Richnrcl >tta1.ni meut, azután haznt.én·c 
nyolczvanhat évo·t éit (1712); két. szekrényt szakott volt mnt•tgatni, mcllynll tele 

v .. l tak iidvözletel<kel és feliratokkal protector~, t 118!\nak rövid korszakftból 1 s ne

vetett midön olvasta valnmellyiko\t. ~'7.f'll "v.yetlon erddytlnAk, molly öt az fll~11la 

~oha vioBZII nem ohlljt,ntt hatalomr• "ml(·ker.tol.tt>. 
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meg tudta (\voi személyes méltóságát, nem hizelgett, sem előlépteté
seket nem keresett, hanem egyedül saját hivatalának teend(iivel fog
lalkozott B a fogyelem fentartására ügyelt. Egyetlen párt scm gyana
kodott ellene. Ö azonban, bár külsöleg republikánu~ volt, azon esz
mével foglalkozott, hogy a Stuartokat vissznhelyezze, de nem szólt 
senkinek, annál kevésbbé Il. Károlynak, mivel a kémek k iinn még 
vigyázóbbak voltak mint benn az országban. Károly Francziaor
szágban talált menhelyet, hol szellemdús szeretetrcméltósága a re
gényes kalandjai részvétet ébresztettek iránta, ami öt viszont remé
nyekkel töltötte el. N em volt egyebe, mint évi 600rl frank, mit Fran
cziaország királyától kapott s még ebbül is számos párthivét kellett 
segélyeznie; de ö daczára ennek, fenn akarta tartani udvarát, élv
hajhász volt, s rangjához nem illö szerelmi viszonyokat szi\tt. A 
katholikusok és presbyterianusok ügyekeztek öt megtériteni; ö meg
igérte mindegyiknek, s végre közönbös lett mindcn vallás iránt. 

Monk eközben mint a régi szabadságok védője bevonult An
golországba; mindenütt jól fogadtalva Londonba ér kezet!, s fötábor
nokká neveztetvén, eltörölte a Stuartok ellen hozott Rzámüzctési 
decretumot (1660), parlamentet hitt egybe, melly a paritanusok be
folyása alatt a cahinismust ujra helyreállitotta; Mt.mk a királynak 
egy nyilatkozatát terjesztette a parlament elé, telve igéretelekel és 
szabadságokkal, s megszavaztatolt Károly visszahivása (máj. 29). A 
nép, melly örülni látszott, hogy megszabadult a köztá1·saság zsar
nokságától, örömujjongva fogadta öt, azon csapatok diszkiséretc mel
lctt, mellyek atyját a vérpadhoz vezetté!<. Károly ezt látva felki
áltott: "Hol vannak tehát az én ellenségeim? Látom, hogy caupán 
a mi hibánk, ha cl öbb nem tértünk vissza. u 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

A z a n g o l r es t a n r a t i o. 

Benn Cromwell nem forgatta fel az ös intézményeket, ö csu
pán olly csapásokat tett, mellyek a jövöre hatnak ki, a jelenben 
nem érczhctök. Az alkútmány elemei, a tiil·vényhozás és a tulajdon 
rendszere, a liturgia, a symboium megmaradt: a lordok kamrája 
hezáratott, de czimeik meghagyattak ; a nemességnek nagy része 
csatlako1.0tt a néphez a király ellen; a pnlitikai hatalmak régi egyen-

XVI. 22 
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sulyát tehát könnyü volt visszaállítani, annyival is inkább, mint
hogy tapasztalatokban gazdagabb lett az ország. 

A Stuartok restauratiója nemzeti esemény volt j ök egy régi 
dynastia érdemeivel jelentek meg, melly az ország emlékeire hivat
kozott, és mégis emellett uj is volt, mellynek még hibákat nem le
hetett szemére vetni j a szigoru hit nevetsegesnek kezdett tetszeni, 
s az embet·ek engedelmeskedtek. Annyi szerencsétlenség után ez 
bizonyára nagy jó volt j azonban Monknak n em lett volna szabad 
elmulasztania sz erzöd ésszerüleg biztosittatui a király által a forra
dalom alatt szerzett szabadságokat, s ezáltal megelőzni a viszályo
kat, mellyck a roszul meghatárzott jogok folytán keletkeztek. 

11. Károly. 
Károly despota lett mint ősei; egyébaránt sseretetremélt6 és 

sokkal nyájasabb volt, mintsem külseje után várni lehetett volna j 

szerencsétlenségben neveked vén s egy, az izgalmakat megunt nép 
közé térvén vissza, reményt látszott nyujtani arra, hogy jó fejedelem 
lesz, mit megerősített jámborsága, türelmessége és hajlama mindent 
megbocsátani; a hadsereget elbocsátotta, Skócziának visszaadta füg
getlenségét s érdemtelj es férfiakkal vette magát körül. A szabadság 
ellen a legjobb eszközök azok, kik attól elpártoltak, s Cromwell 
gyáva hizelgöi siettek ujabb gyávaságokkal kiérdcmelni II. Károly 
kegyet, s buzgólkodtak azok vérpadra hurczoltatásával, kiket maga 
Cromwell sem mert bántani, mint a szabadságnak javíthatlan szere
töit. Egy parlament, melly tizennyolcz évig tartott, s royalistább 
volt mint am illyennek maga Károly nem merte mutatni magát, a 
mult elleni reactiójában egész odáig lett volna vihető, hogy az abso
lutismussal is szerzödésre lépjen, ha a nagy kancellár, Ciarendon (Hyde 
Eduárd) erélyesen nem tartja vala magát. 

Károly azonban egyike volt azon gyöngéknek, kik nem mer
nek mint zsarnok ok föllépni, de önkényt készek mégis gyakorolni j 

mint könnyelmii a pazarlásokat és az élveket eléje tette a közügyek
nek, s szívesebben hallgatta az ö bolondjait mint a ruinis:<.terekct j a 
királygyilkos bírákból a még életben levő tizet kivégeztette s a meg
holtak hullái t a temetöböl kiszóratta. J e les vadász volt, szerette a ka
kasviadalokat; a padament által megszavazott civillistát fényüzésre 
prédálta ; elfeledte a jótéteményeket, annyival inkáLb emlékezett 
meg a sértésekröl: az ország iránt nem viseltetett szeretettel, leala
csonyította s adókkal terhelte, hogy pénzt és élveket szerezhessen ma
gának. N ö ül vette a portugali infansnőt Katalint, magtalant; öt ked
vese volt s mindegyiktöl gyermeke j a változó kedélyüt végre Ker-
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bona! Luiza meg tuflta fekczni, kit portsmouthi herczegnővé ncvf!
zett. A szerencsétlenség nem tnt.te öt nagygyá de elrontotta, s Ká
l'oly azon unott epicnreismust vitte magával a trónrn, melly a for
rafiaimakra szokott következni; ro9zakaratu nem "t"olt de tele una
lommal; kéjencz inkább mint' gonosz, nem hitt scm jót, Rem roszat; 
nem tudta mi az erény, mi a hiin; dévaj, iszákofl1 az udvaronczolwt 
s a nőket csak játékszerekül tekinti; minrlent csnk élvezni akar, 
mert nincs valódi hajlama semmihez; kinevet mindent, nem mély iro
ninból, dc könnyelmüségblíl; s el lehetett róla mondani, hogy Roha 
scm mondott valami bolondot, sem nem tett valami okosat. Midiín 
('gyszer egy embert a pelengéren !Mott, ki a miniszterel{ ellen egy 
satyrát irt, igy sz61t: ,.Ostoba! miért nem irt ellenem, akkor nem 
történt volna semmi baja!" Az elnézéRt tartotta a kormányzáR mes
tcr!:Pgének, s folytonils bizalmatlanság- uralkodott közh~, ki azt hitte, 
hogy alattvalói a ldizt~r~aRágot akllrjált, s ('zek között, kik benne a 
nemzeti sznbadságok elhm~égét látták. 

A mértékletf'sség Ps egyszeriiség, melly a forradalom alatt :íl
talános volt. a közjr~llétet elömozoított:l, R ez mng-át a kereskene
Icmben érvényesitette; mirlön azonb1m a ~zigoru ~lctrnóo kényszerti
ség-e ml'gsziint, ezzel egyiitt az crltölc~ök is laznini kezrlettrk. Az 
urak, kik kényszeritve voltak a szig-oru republikr~nu~ uralom alatt 
egyszertien élni, most egyszerre a l:lzilajilágb~tn kerestek kárpótlást; 
az aristocratia, me Ily kiilfölrli számiizetéséhöl haz aj öt t v11gy rejtek
helyfliböl elökerült, sietett iinnepélyek és élnzetek mámorába te
metni a szomoru mult emlékeit; a fényiizé8 a megelégen és, a loya
lit:is és a monarchiai hii~ég jeléül tekintetett. A vallásil!lg é~ politi
kailag felizgatott ker1élye'k ujra ]eesillnpultak, s a franczia szellem 
tulsulyra vergődött a nemzeti felett azon emberek között, kik an
nyi gonoszszal való érintkezés folytán jellemteleneit ké lett.ek. Fran
cziául beszéltek, írtak, olvastak, franczia m6dra öltözköfltek ; Dry· 
den nem költő de versgyártó; ezen korszaknak nem volt bölcsésze 
Angliában Lockcig, nem lángeszü férfia Foxig; Ciarendon minden 
éltesszólása mellett üres; minrlcn kétértelmii, hamis és iires; a szin
ház, feledve Shakespearet utánozza a franczia szinirodalom üres sze
rclmi kalanrljait, valamint az udvar XIV. Lajos hibáit. Mig tehát 
VIli. Hem:ik, Erzsébet éR Cromwell ~dalt Angolország a m:~.ga tul
sulyában hinni és erre táma~zkodva ~aczolni tanult, II. Károly a 
franczia politika uszályhordozójává lett. 

A vallási ''iszonyok ból Anglia királyaira nézve mindig a leg
nagyob h nehézség támadt, mct·t valnmrnnyiöknck bele kellett nyn-

22* 
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godni abba, hogy alattvalóik egy része ellen igazságtal~nok legye
nc.k, csak igy kormányozhatván a másik részt. II. Károly ingadozott 
s egy pártot sem elégített ki; lelkismereti szabadságot igért, s az
tán visszaállitotta az esküt az államegyházra, melly az episcopalis 
egyház volt. A presbyterianusok megtagadták az esküt s majd kétezer 
Iel\tész lemondott javadalmáról (1662) j az üldözések ennek folytán 
ujra o;~egkezdödtek s a fanatismus uj életet nyert j auglikanus papol{, 
kik ezelőtt mindig a királyi hatalom mindenhat óságát hirdett ék, ro ost 
azt bizonyítgatták, hogy a királynak csak a törvény határai közö.tt 
kell engedelmeskedni. A király a katholikuso~hoz hajlott, de hiány
zott benne a határozottság, s ba néhány katholikust hivatalba helye
zett 1 tettét mindannyiszor képtelen érvel,tltel indokolta. Iriandbau 
nem hogy védte volna öket a protestan!!ok ,ellen, hanem inkább 
maga is kivette részét ezek zsákmányaiblJ.n. Skóczia sem mulasz
totta el a visszatorlás t j minden, IJiit a parlament huszonnyolcz év 
óta tett, eltöröltetett, az episcopalis egyház ujra visszaállíttatott s a 
püspökök teljhatalmat nyertek. A felbősztilt presbytm·ianuso~, kü· 
lönösen azol(, kik Carneron Richardat követték s Izrael seregének 
nevezték magukat, felemelték Jézus Krisztus zászlaját s a királyt 
kiközösítették. Cameron az Airmoss melletti csatában elesett, s Car
gill magára vállalta megboszulni halálát, de Jakab yorki herczegnek 
sikerült öt legyiizni j a fölkeJök fönökei készebbek vo~tak rendiilct. 
len ül meghalni, ro intsem életöket megvás*rolni, ezen fölkiált~ssal: 

Is t e n t a r ts d me g a ki r á J y t. Károly viiiszaadatta Skóczián'ak 
levéltárait, azon ban a szállító hajók elmeriiitek ; ez az oka, hogy 
Skóczia olly szegény okmányokban. 

Qnakf)rek. 
A már fennálló számos sectához egy uj vallásfckezct járult. 

Fox György, egy drl)ytoni (Leicester gróf~ág) tal(ács fia mint pász
tor ~ marhát öt·izvén, a szemlélödésnek engedte át magát, ami iít ko
molylyá, csöndessé és engedelmessé tette. Kezde,tben kételyckWI 
gyötörtetve, tizenkilencz ~ves korában lelki édesség mámora jött rá, 
s lélekben látta, hogy az ö neve be van irva az élet könyvében s il 
Istentől hivatvlJ. van a világ megjavítására. Szigoru erkölcsökkel 
szónoki tehetség nélkül, dc lelkesítve a szentirás szorgalmas olvasása 
által, p•·édikálni kezdett s követökre talált, mert m~rész és heves 
volt, de egyszersmind üldöztetésre, mert a nyilvános cultust hábor· 
gatta s a hatóságokkal daczolt. Kilenczezer volt elzárva; mindazál· 
tal sokakat megnyert különösen az l!nabaptisták és a függetlenek 
között, s mert egyik bírájának, ki elé idéztetett (1648), egyilzcr t:zt 
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mondta: R es z ke s s Is t e n sz a v a e 16 t t , követöit gúnyosan 
elnevezték r e e z ke töknek ( Quakere ). Hiszik, hogy Isten bensö 
hatás által nyilatkozik minden kereszténynek, ki a Szentlélek meg
érkezését vátja; ennek folytán megvetnek minden egyházat, melly a 
holt betüre van alapit va; folytonos érin tk ez és ben levén a legfelsöbb 
lénynyel, a földieket nem szabad semmire becsülniök, s olly tökélyre 
kell törekedniök, melylyel még a legártatlanabb földi dolog sem fér 
meg. Nem akarnak katonáskodni, nem fizetnek tizedet vagy adót az 
egyház fentartására, nem ismernek el a társadalomban semmi foko
zatot, egymásiránt a legnagyobb jóindulattal vannak j moráljok a 
legszigorúbb szabályoknak veti alá a legcsekélyebb cselekvényeket 
is j szelídség, irgalmasság, lelki nyugalom által tünnek ki. Megbün
tetik, mert nem akarnak esküdni, sem a hatóságokat elismerni, s ök 
a büntetéseket, fogságot, megostoroztatást panasz nélkül eltürik s 
imádkoznak j midön szabadon bocsáttatnak, visszatérnek conventi
culumaikhoz j ha pénzbirságra ítéltetnek, nem fizetnek; mindig nyu
godtak, t e-vel szólitják a hatóságokat, sőt magát a királyt is, kala
pot nem emelnek senki elött. l GGO- ban Uj-Angliába vándorol ván, a 
congregationalisták által, kik szintén menekültek az európai türel
metlenség elöl, üldöztettek, sőt halálbüntetéssel is sujtattak, mivel 
azon tilalomnak1 hogy Bostonban nem szabad megjelenniök, nem en
gedelmeskedtek. 

i•euu Vilmos. 
Nagy nyereség volt a quakerek sactájára Penn Vilmos (1644-

1718), a tengernagy fia. Az angol uralkodó egyház elleni heves ki
fakadásai miatt, atyja, hogy más utra térítse, Páriaba küldte őt, hol 
csakugyan megváltoztak eszméi; de visszatérvén hazájába s átve
vén iriandi birtokainak igazgatasát, ujra folébredt benne bizonyos 
predikácziók hatása alatt az elöbbi irány s maga is prédikálni kezdett 
tetszés és üldözések között. Atyjától óriási vagyont örökölvén ezen
felül a kormánytól tulajdonul kapott még a Delaware mellett egy 
amerikai területet, az északi szélesség 40 és 42 foka között, törvényho
zási és végrehajtó hatalommal, de Angolország fenuraságának fen
tartása mellett. Penn oda érkezvén (1681), elsö kötelességének is
merte, a tulajdonjog iránti tiszteletből, az Anglia által neki átenge
dett területet az indiánoknak megfizetni; barátságos viszonyba lé
pett a szomszédos gyarmatokkal és a benszülöttekkeL A quakerek 
majdnem mind oda költöztek, s ö elnevezte az uj államot Pensylvani
ának ; a gyarmatosolmak, kik az előirt feltételek alatt oda költöz
tek, bölcs törvényeket adott, a korlátlan vallási szabadságra alapitva 
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t1 a tdjtJS biztonságra mindt:n hatalmi önkény ellen; a polgárCik a 
kormányzásban résztvettek i eskü, katonaság s uralkodó egyház az 
alkotmányba nem vétettek föl. 

II. Károly király a quakerekkel szemben is majd türel
mes volt 1 majd üldözte öket, s ezen ingatag magatartása csak 
elégedetlenséget sztilt. Nagy izgalmat idézett elö az is, hogy a 
király sokakat elüzö.tt birtokaik.ból, mellyeket a forradalom alatt el
kobzott jószágokból jóbiszemben szereztek; nem tetszett az ural
kodó elöitéletnek, hogy vallásszabadságot adott, és hogy fivére Ja· 
kab, praesuroptiv trónörökös, katholikussá lett és egy modenai her
czegnövel kelt egybe; nagy boszankodásra adott okot botrányos ma
gánélete j szemére vetették, hogy nem elégedvén meg a parlament 
által megszavazott jelentékeny összegekkel s az aecisenak továbbra 
is engedélyezett beszedésével, kezét kinyujtá XIV. Lajos pénzeért, 
ki ugy bánt vele, mint zsoldosával; eladta Francziaországaak a 
Cromwell által szerzett Dünkirchent (1662), mellyet kárpótlásnak 
tekintettek az elveszett Calaísért. Lajos királynak, ki jól értette 
királyi mcsterségét, s tudta mennyire veszélyes a példa, természe
tesen nem tetszbetett az angol forradalom, s aggodalommal kellett 
látnia, hogyan veretik le a római fegyelem, mellynek ö örököse volt, 
a személyes szabadság, a tanácskozó gyülések s a hatalmak egyensu
lyának ellenkező elve által. Azon fáradozott tehát, hogy Károlyt reá
birja a katholikus vallás fölvételére i sőt, mint állitják, titkos szerzö
dés köttetett köztök arra nézve, hogy Anglia is vegye át Francziaor
szág vallását és kormányformáját. 

Francziaország kedveért II. Károly háborut üzent Hollandiá
nak, szinlclvén, wintha a nemzet ohajtásának engedne, melly félté
kcnynyé lett Hollandia foglalásai miatt Indiában és Afrikában. Jakab 
yorki herczeg, ki e háboru t katonai nagyravágyásból sürge t tc, mcrt 
szeretett volna nagy admiralként szerepeluij; ruint az afrikai keres
kedelmi tarsulat feje Gorea szigetét, a hollandok erődeit Guinéaban, 
és sok hajót elfoglaltatott ( 1664) j Amerikába pedig hadat küldött 
Uj-Neerland megszállására. Ruyter sietett az ellenállásra, mig azon
ban Nyugat-Indiában nagy eredményeket vivott ki, a yorki herezeg 
Bordeauxnál l 30 hollandi kereskedelmi hajót s egy Smyrnából érkező 
gazdag szállitmányt foglalt el. Az elkeseredetté fejlődő háboruban Hol
landia elejénte szerencsétlen volt, utóbb azonban Dánia, a branden
burgi választó-fejedelem és Braunschweig-Lüneburg herezeg által támo
gattatva, De Witt János erélyes vezetése alatt ujra összeszedte ma
gát, s a dünkircheni győzelem Ruyter és Tromp tengernagyokat hal-
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batatlanokká tette. A bredai békekötés ( f667 juJ. 21-31.) hiztoAitá 
mindegyik félnek azt, mit a háboru alatt szerzett. 

II. Károly, hogy a háborut folytathassa, fölfiiggeszté a kama
tok fizetését azon előlegektl:ll, mellyeket a parl11ment által mE'gsza
vazott összegekre a bankároktól fölvett, m1 által sok em ber hitelét' 
s vagyonát elveszté. Ehhez járult 1665-ben a döghalál, melly olly 
hévvel lépett föl, hogy Londonban egy hét alatt 10,000 élet esett 
áldozatául. Alig kezdte a város ezen csapást kiheverni, midőn 1666. 
szeptember 2-ikán egy borzasztó tüzvész ütött ki; erős szél fútt, s 
mivel a lord-mayor nem mertc a többnyire fából épült bázakat a 
tulajdonosok beleegyezése nélkül lerontatni, csakhamar elharapózott 
a tüzláng majdnem egy mérföldnyi körfogaton s fölemésztett nyolcz
vankilencz templomot, köztök a szent Pálról nevezett egyházat is; 
az egész térség a Tower és a 'femple között tizenháromezer kétszáz 
lakházzal és huszonhat raktárral a tüz martaléka lett; kétHzázezer 
ember maradt lakás nélkül. A köznép ezen borzasztó szcrencsétlen
séget a hollandoknak, a puritának a katholikusoknak, a royalisták 
a republikanusoknak talajdoni tották; huszezer gyujtogató, mondák, 
vonult az utczákon végig égő fáklyákat dobva a házakba s gyilkolva 
a polgárokat j - azokat, kik saját holmijaikat hurczolták, hogy a 
tüz elöl megmentsek, vagy o \taní siettek, vagy pedig fegyveresen 
jelentek meg, hogy védjék magukat, rablóknak és gyujtogatóknak 
tekintették, üldözték és megölték. Azon kenyérsütő boltjának helyén, 
hol a tüz kiiHött, egy emlék sz o b r o t állítottak föl, melly a sze
reucsétlenséget a pápistáknak tulajdonítja 1). 

Mindez a király ellen hangolta a kedfllyeket j a parlament, 
melly eddig igen hajlékony volt, kezdett ellenszegülni; Clarendon1 

ki habár névszarént nem is de tényleg első minil'lzter volt, s ki, a 
népuralomtól félve, amig csak lehetséges volt, a királyi előjogokat 
fentartotta, ami öt egyébaránt nem akadályozta, hogy az udvar té
vedései felett szigoru igazságszeretettel roszallását fejezze ki, kegy
vesztetté lőn s magánéletbe vonult vissza, hogy megírja Emlék
i r a t a i t, e fecsegő, hibás, de vonzó munkát, melly egyik főforrás ul 
azoigál ezen kor ismeretére. Őt egy sokkal roszabb miniszterium 
követte ( 1666--7 O) , mellyet a nép a miniszterek neveinek kezdő
betüiröl C a b a 12)-nak nevezett el. Az uj parlament kényszeritette 

l) A hamburgi 1842. nagy ég6s alkalmával a lal1osság n6hány angol ke
reslledönek tulajdonitotta a borzasztó szerenc~étlenséget 8 ezeket üldözte. 

&) Clifford1 Asbley, Buckingham, Arlingtoo, Lauderdale. 



344 

a királyt a. 'l' es t-b i ll elfogadására, egy neme a próbának, me Ilynek 
minden polgári és katonai közhivatalnok magát alávetni tartozott; 
ezen próba abban állott, hogy hüségi esküt kellett letenni, a királyi 
suprematiát elismerni, az euchariatiát fölvenni B a transsubsta.ctia
tióban nem volt szabad hinni; aki nem vetette magát ennek alá, 
ötszáz lira pénzbirsággal büntettetett, a törvényszék elött nem tanus
kodhatott, nem lehetett gyám, nem fogadhatott el örökség-eket vagy 
adományokat. A törvény tehát az összes katholikuok ellen volt 
intéz vc. 

Asbley Cooper1 a későbbi Shaftesbu1·y lord, a miniszteriumból 
az ellenzékhez mcnt át; ezen heves és fanatikus ernber kételyt tá
masztott a kedélyekben a király vallása iránt, ollyasmit hiresztelvén, 
rnintha. a király és a. yorki herezeg Francziaországgal szövctkeztck 
volna a nemzeti egyhúz megsemmisitésére; minek az lett eredménye, 
hogy követclték, miszerént a hadseregből mindenki eltávolíttassék, 
ki a Test-esküt letenni vonakodik 1). 

') "Ailmlruat vettem magamnak egy hosszu kihnllgatá.son, mellyet nekem 
a király adott kaLiHetjében, észrevételeket tenni a Cabat tanácsai és s:.~olgá.lata 

felett; előadtam ö fel"égéoelc, mennyire veszélyes az ö fels~gének adott laná.cs, 
hc,gy az ünnepi: ly eBen ltötött s~erzödéseket és egye:.~ményeket azcgje meg; meuy
nyire iutott neki a 11ngolódá;, mcllyet ezen eljárás a nép közt elöidézett, mclly 
feulu10gon fels;:ólalt az illy cselckvé,;i mód ellen; hozzátettem, mis11créut más
részről ez sulyos gyanukat keltett a korona ellen, A kirá.ly azt falt!ltc neiH,m, 
hogy ö valóbau roszul járt el, de . hogyha kellöen szolgáltak volna neki, ozen 
ügy b öl ö n:,gy lia -z not huzott volna i s még többet hozott föl, hogy igazolja azt, 
ami történt, Sajuos:ut azt kellett tehát tapasztaluom, hogy a király ugy:mazou 
eozközölthöz nyuJhat ua ujra, s em1élfogva kötele,;ségewnek tartottam a. dolog 
m~ly~re hatui. Kifejttiru elötte, hogy nehé.., hogy ne ruondjam lehetetlen, ezeu 
király:;ágban alkalmazni Francziaország ltorwáuyformáját s behozni v:lllását, 

• mert a nemzet ellenezni fuguá miud az egyiket, mind a másiitat; hogy sok em
ber, kilt a vallás dulgáhllu talán igou kör.ömböselt, meg~zünuének azok lenni, 
ha arra gondulu{Luak, hogy egy hadsereg szükséges nunalt ruegváltoztatá"ára, 
wert igen jól látnák, hogy ugy~<HIIZUH hatalom, mclly a királyt a vallás urává 
tenn~, "gyuttal urliVá tenn,', az íj szaLJLdságulmak és vagyonuk11ak is, Frauczia
orszflgbau csak a. nemesség é,; 11 clerus hirnak tekintélylyel, s ba a ltirály bevun
hatja ezckd érdekeibe, nem m,;rnú egyéb teendiíja 1 rnert a nép, mellynck nincs 
földbirtoka, a kormányzás dolgálJau nem hir töuL fontossággal miut a nök és 
gycrmek~k i Angoloi·szág f'óerejn elleubeu ll l<özépt·endben áll, ruelly épolly gögiís 
a jóllétlJeu, mellynek örvend, miut amiily cilcnkezöje ennek a franl'ziaországi, a 
munka és a uyomor foly!{m i l<'raucziaor,;z{•g királyait hatalm:•sald<Ó. !.eszik BBját 
nagy uirtolmik, a világi, egyházi és kaiouai hivatalok solu~súga, mellyel<kcl rcn
delhzuek i mig elleubeu Auglia királyai csak kevé.; hivatalt kéJH.IBdl !Luomá
uyozoi, s lemondván birtoka.ilu-ól, rucllyekkel egykoron rendelkeztek, nincsl'nek 
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Oates TltWJ, 
Milly könnyenhivövé tesz a félelem, kitünik Oates Titus (szül. 

1619) pöl'éböl. Ez a csavargó, ki majd katholikus, majd protestam, 
majd anabaptista volt, s kit a jezsuiták könyörületből egyideig be
fogadtak, a parlamentnek egy denuntiatiót nyujtott be, mellyben a 
pápát azzal vádolta, hogy az angol királyságot sajátjának nyilvání
totta, s hogy azt birtokába keríthesse, a királyt meg akarja gyilkol
tatni; a katholikusok már mindonfelé készek fegyvert ragadni, hogy 
a protestánsokat kiirtsák, a yorki herezeget királylyá, Oliva jézustár
sasági atyát alkirálylyá tegyék, a pápa fenhatósága alatt, a többi 
hivatalokat pedig .;;aját embereik között akarják kiosztani; végre 
azt mondta, hogy az 1666-iki nagy tüzvéaz a jazsuiták müve volt. 
A vád olly esztelen volt, hogy a király figyelembe sem vette 1 de 
York herezeg követelte, hogy vizsgálat indíttassék s a rágalmazó 
szigoruan büntettessék; Oa tes azonban olly szinekben tudta előadni 
vádját, minél még különös körülmények s a türelmetlenség is segé
lyére voltak, hogy hitelt adtak neld; maga a király nem mert többé 
nyilvánosan nevetni fölötte; s aljas emberek legbadarabb vallomá
saira számosan befogattak, köztök öt lord, több jczustársasági atya 
és a hatvankilencz éves gróf Strafford. A vádlottak tagadtak; 
a szigoru törvényektől való félelem kényszerítette öket vallomásaik
ban elhallgatni a veszélyes körülményeket, mellyek utóbb fólfedez· 
tetvén, a bünrészesség bizonyítékaut tekintettek; s a vádlottak meg· 
haltak, az utolsó pillanatig tagadva, hogy valamiről t~domásuk lenne, 

tübM azon helyzetben, hogy hadaereget fogadhassanak, s még kevésbbé tarthat
j{lk azt fen a parlament hozz6.járulása nélkül, sem h6.borut oem üzenhetnek s::IOm
szédaiknak; é~ ha netaláu lenne is egy álland6 hadseregök, nagyon vul6szinü, 
hogy az, lm aogolokb61 a\llaoa, soha sem engedné magát a nép által gyülölt vagy 
f.Oit czélol<ra felbasználtat.ui; a katholikusok Angliáhan a nemzetnek egy:,z{lzad
részét, Skócziában k&tszázadrésdt képezvén , nem látszik lehetségesnek, hogy a 
közvélemény mcgsérlése nélkül valaki azt követelje, hogy egy ltilenczvenkilencz 
más véleményü s egészen ellenkező nézetü embert kormányozzon ; ami az idegell 
csapatokat illeti, ha csekély számulik lennének, nem használnának semmit, csak 
élesztenék a gyülöletet és elégedetlenséget, - nagy számuakat nehéz lenne szc
rezni, Angliába hozni s i tt fentartani ; a nemzet szabadsAg!nak leigázására és az 
uugol gőgnek megfékezésére >zükséges lenne legalább i.; hatvanezer föuyi had
~creg, mert már a rómaiaknak is tizeokét legi6t kellett e czélra. itt tartaniok, n 
normannok hetveokétezerrel reudelkeztel<, s Cromwell hallllalter nyoltzvaoezeret 
hagyott magn után • • • Ámbár a király ltezdeti.Jeu oyugtalallBAgot mutatott, fi
gyalmesen végig hallgatott eugcm, s azt mondá, l.wgy windeubeo igazam van ; 
azután ml•gszudtváo kezemet igy sz6Jt: Én a nép embet·e akarok lenni. Igy ir 
Tompic lovag, Iti altkoron Augliának Ht~11gában I<~pviselllje volt. 
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kivévén, hogy egy terv létezik, hogyan lehetne a királytól kinyerni 
a vallási tUreimet ; a többiek, hogy eltávolitsák maguktól a papismus 
gyanuját, vetélkedtek a hivésben és elitélésben. A félelem és a gyü
lölet elhítette az embertkkel a legnagyobb képtelenségeket; Oates 
még a királynőt is vádolta, a vádat azonban nem merték érvényesí
teni. A pápista összeesküvés a kedélyeket folyvást izgatottságban 
tartotta s az áldozatok száma egyre szaporodott 1); a dologban a 
legkülönösebb az volt, hogy Iriandban ezen állitólagos ös:;zeesküvés
nek nyomát sem találták, daczára annak, hogy ezt ott ürügyül hasz
nálták üldözésekre. Shaftet~bury és hivei, kik azon voltak, hogy a 
király bizalmatlanságát éleszszék, Erzsébet király u ö trónraléptének 
évfordulóján egy sajátságos körmenetet tartottak London utczáin; 
egy jezsuitának öltözött ember volt latható Godfuy biró bullája mel
lett, kit állítólag a j ezsuiták öltek meg 1 azután apáczák, papok, 
szerzetesek, pUspökök, bibornokok, a pápa az ördöggel, ki fökan-

l) A hires Fox, ki a katholilmsoknak bizonyára new volt barátj:L, igy 
nyilatkozik: Tanuk, ktk annyira wegveteodök voltak, hogy nllomásaik a leg
csekélyebb vitlisügyben s a legjeleutéktelenebb körülményekre vonatkozóla5 Hem 
lettek volna elfogadh .. tók, annyira valóníuütlen, söt nyilvánvalólag lehetleo dol· 
gokat állítottak, hog·y lehetlen lett voh1a azoknak hitelt adni, hamindjárt mag:L 
Cato is erösitette volna : és miudazáltal ezen VIiilomások alapjfln igen ~ok ár

tatlll.ll !ön elitélve és kivégezve, több pair bebörtönö:.~ve. A vádlók, procur&to
I'Ok és főügyészek tlly vádak alapjáu egész dühvel jártak el, mint lla~ouló kö
rülmények köz t c; ak kép..:dhetö ; az esküdtek us:.:t ották ezen ált .. láuos izgatott
ságot, ;Öt még a birák is, kiknek kötelessége lett voh1a ovnkoJni az il'yes be
nyomásoktól, eleg gyalázatosan mindent elkövettek, hogy megerílsit~ék ama:.: elő
itéleteket és íölizgassák a kedélyeket." 

A hires Arn.auld, daczára annak 1 hogy a jez~uiták nagy ellensége volt, 
védelmökre A katholikusok apolo9iajá·t irta, wellyben a többi közölt ezeket 
mondja: .,Emlékszem, hogy egy élezlapban olvastaw1 miszeréut AethiopiiL királya 
fölakasztKtta vargaját , mivel ez öt meg akarta ölni egy tüzakua által, mellyet 
csizmájának sliritába helyezett el. Ez a pápisták ö~szeesküvésének valódi képe." 

Még maga Voltaire is (Beccaria könyve feloJlt irt commentárjáb~u, XV. §.) 
kárhoztatását fejezi ki afelett, hogy Oates Titus ltépteleuségeinek hitelt adtak, 
mi meggyö>.te öt arról 1 hogy ,,oem létezik ostoLaság, mi az emberek agyában 
meg nem született volna." Máoutt ismét ezt moodja : "Soha ltépteleuebb vád 
nem létezett; a feladók elleumoudásai annyira kézzelfoghatók voltak, hogy miu
den más idöben az emberek c;ak nevettek volna felette," 

A fanaticus Shajtesbury azt mondja, hogy senki sem hitte ezen vádakat, 
de Oatest és lledlowot az Égtől küldött eszközöknelt tekintették Anglia megsza
baditilsára a zsarnokságtól; azért oem tartotta senki kötelességének a hiszékeny

seget lek üzdeui, mellyet a félelem és a csoúálatosuuk szerelele idé~ctt el ö 1\ 

gyönge kcdcll'<>libcu. 
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czellárként szerepelt maiiette; számtalan fáklya e a papiemu~t ká
romló népcsöceelék kisérte irtózatos ordítozások között a menetet j 
végezetül a menet álczás öltözeteit mind a tUzbe dobták '). 

Ezen képtelen összeesküvési pörnek az volt czélja, hogy York 
herezeg az örökösödésből kiszorittassék, s helyébe vagy Moomouth, 
IL Károly természetes fia, vagy pedig az oraniai herczeg, York her
ezeg legidősb leányának férje, tétessék. Kár?lY kiraly, az őt kör
nyezo zavarok között, már beleegyezését adta olly rendszabályok_ 
hoz, mellyek az államvallást biztosítsák, s minden közelében levő 
személy tartozott egy második Test-esküt tenni le, melly Mária és 
a szentek tiszteletét bálványimádásnak nyilvánította. York herezeg 
kijelenté, hogy a vallás csak Istent és őt illető ügy, s a kormányra 
nincs befolyással j határozott fellépésének eredménye az lett, hogy 
ö két szavazattöbbséggel az eskü letevése alól fölmentetett, hason
lóképen a királynő is és kíséretéből kilencz hölgy, kik közé ö elég 
gyöngéd volt (akkor ezt illetlenségnek mondták) Portsmouth her
czegnöt, férjének kedvesét is fölvenni. Tizenkilencz előkelő angol 
család 1 mivel a Test-esküt megtagadta, napjainkig kizárva maradt 
az örökös pairségből. 

Shartesbury. - A Habeas Ct.rpus. 
Az Oates-pör folyama alatt levelek jöttek napfényre XIV. La

jossal folytatott alkudozásokr611 mellyekben Károly király magát és 
a nemzetet lealacsouyította. A republikan usok ujongtak e fölött; a 
király a parlament feloszlatása után egy tanácsot nevezett ki, melly
nek elnökségét az istentelen Sbaftesburyra ruházta, remélve, hogy 
ezáltal őt magának megnyeri. Shaftesbury az uj parlamentnek tud
tára adta, hogy York herezeget maga a király kivánja Monmouth által 
helyettesíteni, s egy bilit vitt a parlamentben keresztül, melly az 
elsőt a trón öröklésétől megfosztja. Továbbá több rendazahá-ly ho
zatott a királyi előjogok megszorítására, a többi között a H a b eas 
C o r p us ( 1680) 1 Angiiának harmadik államalaptörvénye 1 melly 
Shaftesburynak müve; ezen törvény erejénél fogva minden hiva
talnok büntetés alá esik, ki az általa letartóztatott személynek nem 
mutatja meg az elfogatási rendeletet s nem közli vele az elfogatás 
okait j ha ez okok nem adatnak elé, a letartóztatott azonnal szabadon 
bocsátandó; ellenkező esetben pedig huszonnégy óra alatt biró elé 

1} Még ma is a nagy tiizvész évfordulójlm rendesen láthatni London csö
cselék.ít , feledve azt, hogy éheúk, az ewl~kszobor körül vouului 1 kiálto:~;va; 

Átkuzott a pápa. 
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állitándó j nem főbenjáró eseteknél a vádlottnak joga van jótállást 
ajánlani j ha szabadon bocsáttatott, ugyanazon tény m iatt nem lehet 
ujra letartóztatni. A személyes szabadságnak ez egyik leghatalma· 
snbb biztositás111 bármilly egysEet'Ünek is látszik 1). 

W hig-ek és TQry-k. 
A megboszulások, mellyek a társadalom tert'n·öl tünni látszot

tak, átcsaptak a politikába s ekkor kezdték hangoztatni a w h i g és 
t o r y elnevezéseket. W h i g azon kiáltás, melylyel a skócziai hegy
lakók a marhákat maguk előtt hajtják; s ezen elnevezéssel kezdték 
jelölni a c o n v e n a n t e r-ek bandáit Skócziában; az iriandi pápis
tákat pedig t o r y k-nak hivták; ez utóbbi elnevezést aztán átvitték 
az udval'Í párt hiveire, amazt pedig a néppártt·a. 

Midőn a király a parlamentet ujra feloszlatta, a kedélyek igon 
eikcseredtek j s az ujonan választott képviselök között nagyobb 
számmal voltak a whigek, kik szigoru és kegyetlen rendszabályokat 
szava:z;tak meg a pápisták ellen. A sajtó szabadsága az elszunnyadt 
vagy kifáradt szenvedélyeket ujra felkorbácsolta; a királynak min
den cselekvényét kedvezőtlenül magyarázták, annyival is inkább, 
minthogy ezek egynémellyikc elárulta az absolutismusra való hajla
mait. A katholikusok gyülölete hitelt adott minden ellenök terjesz
tett hirnek ; a kormány és az udvar tagjairól számtalan botrányos 
történetet beszéltek mindenfelé: s Károly király azt hitte, hogy a 
bajon segit az által, hogy a kávéházakat, a politikai forrongások és 
hazugságok fészkét, bezáratta (1681). Ez nem használt semmit; sőt, 

hogy jobban terjesztbeasók azokat, c l u b-okat alapítottak, találko
zási helyeket, hol a botrányos bireket gyüjtötték, terjesztették, o 
czélra összeköttetéseket tartván fen kifelé, hogy Londonból a tarto
mányokba szétküldhessék; csak s:z;élsö pártok voltak, s a royalisták 
is szélsőségekhez nyuJtak az ellenállásban ; a sajtópörök szaporodtak, 
de épen ezek maguk hozták köztudomásra a dolgokat s csak fokoz
ták a sajtó befolyását a népro. 

Károly beleunván a padament örökös ellenállá~:~ába, elhatározta 
anélkül kormányozni. Lemondott a fényről s takarékos lett, hogy 
saját jövedelmével a a XIV. Lajos által részére utalványozott 
100,000 font sterlinggel fedezhcsse kiadásait ; ezen elhatározása 
bizalommal tölté el hiveit j a becsületes gondolkozásuak magasztal
ták öt, hogy a törvényjavaslat elfogadása által, melly fivérét, York 

1) Az u.ngal ig11z~ágügyi iut6zmóuyulu·öl láMd : •"C. Cuutú DucUIUeuli <li 
Loglsl11ziou<J Nl'o XXI. 
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herczeget, a trónöröklésből kizárja 1 nem tagadta meg a te!'mészct 
érzelmeit; a titkos clubok, nem lévén központjuk és támaszuk, kezd
~ek eltünni, a végre a kedélyek ~nnyira leosillapulta.k, hogy belátták 
a pápista összeesküvés képtelenségél. Károly, v.isszanyervén a nép 
bizalmát, még jót tehetett volna, ha a whigek magatartása nem kény· 
szeritette volna öt, hogy letérve a mérssklet utjaról repressatiákhoz 
nyuljon, London és más községek kiváltságait megszoritsa, a pápista 
Öl!szeeRküvéshez egy hasonló protestana összeesküvést csináljon; 
mind olly dolgok , mik ahelyett , hogy kivánt eredményt ideztek 
volna elő, a kedélyeket csak fölizgatták. Shaftesbury, ki elfogatván 
bizonyitékok hiánya miatt szabadon bocsáttatott, összeesküvést szött 
a trónra vágyó Monmouth-val, Essex gróffal, Argyle, Algernon Sid
neyvel és más()kkal ( 1683. ). Az [összeesküvés fölf(ldeztetvén, része
sei halálra iteltettek. RUiilBell Vilmos, becsületes ember, ki a vér
ontástól irtózott, de ohajtotta a trónörökösödési rend megvá.ltoztatá
aát, rábizonyulván, hogy magánkörben azt állitotta, miszerént a nép
nek szabad megtámadott szabadságát és vallását védelmezni, halálra 
ítéltetott, meHynek bátran ruent eléje. Gyermekeitől bucsut vévén, 
na halál keserüségc most már elmult", mondá, s azután az órára 
tekintve hozzátctt.e : "A földi lét reám nézve be van fejezve; kez
dődik az örökkévalóság." Beszédében, mellyet a vérpadról tartott, 
kijelenté, hogy ugy ht:Ll mtlg mint protestaus 1). 1\fonmouth, ki any
nyira aljasult, hogy feladóvá lett, megkegyelmeztetett, de a trón
öröklésből kizáratott s Hollandiába számüzetett. Az oxfordi egye
tem isteutelonuek, az evru~geliummal elLenkezőnek s a társadalomra 
veszélyesnek nyilvánitotta a népsouverainitást l a nep és a király 
közötti positiv vagy hallgatölagos társadalmi szcrzödés tanát, s a 
trónörökösödés törvépyes mégváltoztatásának megengedhetőséget ; 
kötelezi a hittanítókat és tanárokat, hogy az ifjuságot az ellenkező 
tanban ncveljék, melly az anglikl:m egyháznak jolszava és jelképe. 
Öt hónap mulva · azonban látni fogjuk, hogy~ ugyanez az egyetem 
nem csak visszavonja ezen tanát, hanem a bitorlónak még segédko
zet nyujt ügynöl{oi által. 

A király tekintélye azonban, ruint meghiusult mcrényletek után 
rendcsen töl'ténni szokott, lényegesen növekedett ; York herezeget 

, ') R nssel pöre hat év mulva megvizsgfl.ltatott, s a halálos itélet mcgscm
misittetvén, V i lm os király kijelenté, miszerént Huss cl századának disz e volt, nov e 
soha >ern fog fPleMsbe rnenni, mig csalt erénytisztasllg, lelki nngyság s a halá
lig állhatatos hazaszeretet bPCRÜHctni fog. E'ox azt moudja, hogy rninden llngol
nak HZivébe vésve kell hol<dozni Rus~el és Algernon Sidney nevét. 
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visszahívta; hatalmas párt által biztMitva, törvényeket adott, mely
lyek, habár a korona előnyére voltak, de viRszaéléseket szüntettek 
meg. Hirtelen meghalt (16R!í. febr. 5.) s utolsó perczeiben katholi
kusnak vallotta magát, fölvévén a haldoklók szentségeit. 

n. Jakab. 
York herczeg, ki 52 éves korában II. Jakab név alatt lépett a 

trónra, fcliilmulta fivérét erkölcsi tekintetben, ÖRzinte, hazafias jel
lem, vitéz tengerész volt. Illy tulajdonságok ellensulyozták a katho
likus elleni ellenszenvet, annyival is inkább, minthogy világos lévén 
joga, nem akarták a virágd.anak indult kereskedést ujabb polg:tr
háboru által koczk::lztatni. Jakab méreéklettel kezdte meg uralkodá
sát, a törvények és a vallás tiszteletben tartás:H igérte, arniért a nép 
öt örömrnel üdvözölte s a parlament engE"dékeny lett irányában. A 
király azonban a tonna- és a mérlegpénzt önkényesen tovább sze
dette, a szoros egyetértést Francziaorsd.ggal fentartotta s elfogadta 
a lealázó franczia segélypénzt; elégedet! enségre adott tovabbá okot 
azzal, hogy .a misét nyilvánosim hallgatta, a lelkismereti és vallás
szabads:tgot viRszaállítani akarta, eltörölvén a vallási Test-esküt s a 
katkolilmsok P-llen intézett hiintetötörvényeket. Ezen intézkedés 
szükséges volt a trón megszilárdítására, melylyel nem birt mindail
dig, mig azok, kik a király vallását követték, ki voltak zárva a hi
vatalokból, rni azonban csak n::~pjainkban valósíttathatott az eman
cipatio-billel. 

A király Rzámitott Skócziára, hol a nemesség legnagyobb ré
sze hü maradt áz udvarhoz; egymás köz<Jtt azonban belső és családi 
viszályok miatt meghasonlott; másrészről a Cameronianok folytatták 
üzelmeiket, mellyek nem annyira Vl\llá8iak, mint politikaiak valá
nak; folyvást uj t es t-eket követeltek mind ezen antirnonarchisták, 
mind a pápisták ellen ; azonban nehéz volt a papismust mE"ghatározni 
azon országban, hol az episcopatus tö1·vényesen elismerve s a pres
biterianismus a nép kedvencze volt. Ami az angol neme~séget illeti, 
Jakab ohajtotta, hogy ez többet tartózkodjék falun. "Londonban, 
mondá a király, mint a hajók a szaban tengeren alig vagytok látha
tók; a falvakban ellenben hajók vagytok a folyón, hol óriáqoknak 
látszottok. u Birtokaikon elszigetelten Ink va gazdagságban gyarapod
tak a nemesek, vendégszeretetökkel befolyásban nyertek, s annál 
veszelyesbek lettek, mert mcgve~ztcgethetlenek voltnk. 

Monmouth, ki nem tudott lemondani nagyravágyásár61 1 partra· 
szállást kisérlett meg, de megveretett s elfogatott ; a gyáva megadás 
nem mentctte meg életét. A szigor nem használt semmit, s hiveinrk 
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üldözése beszennyezte Jcffcrres biró nevét, kit a király kanczcllárrá 
nevezett ki 1). 

Felbátoritva a siker által, Jakab király nem palástolta többé 
szándékait; az udvaronczak A D c o r e x 1 a r e g e l e x elvet hir
dették; a parlament engedelmessé lett s a király a Teat-eskü köte
lező erejét megszüntette j megengedte a katholikusoknak a szabad 
vallásgyakorlatot, a jezsuitáknak engedélyt adott, hogy collegiuma
ikat ujra megnyithassák, a ezerzetesek saját öltözetökben jelenhet
tek meg az udvarnál; négy katholikus píispököt nevezett ki 1 s a 
papságot egy kiváltságolt törvényszék alá helyezte j követséget kül
dött a pápához s a törvény ellenére elfogadta annak nunciusát; a 
canterburyi érseket s hat püspököt, kik fölszólaltak, bebörtönöztette, 
s megbüntette mindazokat, kik a türelmi törvénynek ellenszegültek. 
XI. Incze pápa, nem kevésbbé eszélyes mint erényes, ügyekezett a 
ki1·ályt illy tulzásoktól visszatartani (16tH); de Jak ab bizott XIV. 
Lajos királyban, ld bátorította öt, hogy használja föl egész hatalmát 
az absolutismus és a katholikus vallás helyreállítására1 mig titokban 
másrészról értésére adta az ellenzék tagjainak, hogy nincs mit tar
taniok Francziaországtól azért, ha ragaszkodnak jogaik hoz és vaJ Já. 
sukhoz. Ezáltal az izgatottság csak növekedett, melly a katholikus 
trónörökös l'iztlletése folytán nyilt clégedetlens ég gé fejlődött, midön 
az ellenzék hireRztelni kezdte, hogy Jakab Edttárd, kit utóbb 
praetendensnek neveztek1 nem a királynő gyermeke. 

•) "Londonban élt egy bizonyos n<l, Gaunt anabaptista, ki életéne!< nngy 
rée<zét n könyörület gyakorlásábnn tölté, fogházakat lAtog-atott, bete,zeket ápolt, 
teki:ttet. nélkül vallá,ukra. Tll!álkozott a fölkelök egyikével, fölfo~adta öt hlt.
zhha s alkalmat keresett, hogy menekülését. az országból lehetövé tegye. Egy 
este 1<\menvén, ez a nyomorult hallotta beszélni, hogy a király kegyelmet és ju
talmat ad mindenkinek, ki felad vnlakit, aid maohelyet adot.t a lázadóknak; el
ment fel ~d ni jótevőjét, s a jutalmat megkapta. A nö ellen pört inditottak , de 
nem volt más tanu, mint ez a nyomorult, ki hiznny it.hatta, hogy Gauot előtt is
meretPs volt kiléte. A szolgAI6 .csak azt vallotta 1 hogy látta öt a házban ; a 
bir6 minrlazáltal ,ürgette, hogy az t>Rküdtek biinösnrk nyilváníts:lk, s Gannt rnág· 
lyahalálra. ítéltetett. Bátran s ált11lflnosan bámult vi dc>rsággal halt mPg. Ment

Bégére a'-t ho~ta fril, hog-y vallása a szaretetet par.mc ~olja, s hogy a legnagyobb 
szcretct jr\t t< nni 11z ellenséggel s azt hiszi, hogy Az által meg fog jutalmaz
t>ltni, ki i r:ínti szeretetböl illy ~zol gálatot te :t. Örült, hogy I atr n m~gengerlte 
neki, hogy ll l<'gyen elsö ez o1·szágLan, ki máglyán hal meg a olly vallás vér
tanujaként, melly csupa szereret. A qn11kcr Pcnn látta öt meghnlni; G:.unt 

maga rendezte el magn köriil a szalmt\t, hogy minél gyorsabban haljon mrg, B 

ugy vi~elte magll.t, hogy a körülállók miud sirá~ra fakadtak." Burnet. 
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Oraolai VIlmos. 
Ezen mozgalmakat egy titkos de igen tevékeny kéz intézte : 

III. Vilmos oraniai herezeg állott mögöttök. Daczára a hollandok 
féltékenységének a változékony néptömeg által, mellyet ö mélyen 
gyülölt, a Wittek holttestein át stathuderré emeltetett. Vilmos zsar
nok uralkodást hozott be s nem annyira az ország érdekeit, mint 
saját személyes czéljait tartotta szem előtt j mint XIV. Lajos ki
rálynak egyetlen vetélytársa Európában nagy tekintélyre vergődött; 
az európai szabadságnak önző de hü védője volt, emelkedett szel
lem, ki merész jellem mellett czéljait a hideg tartózkodás formái 
alá tudta rejteni. Mint Maria Henrietta, I. Károly leányának fia, s 
Máriának, II. Jakab leányának férje figyeimét természetesen azon 
trón sorsa felé fordította, mellyhez öt azok minden hibája, kik e 
trónt bírták, egy lépéssei mindig közelebb hozta. Elősegitette a 
Stuartok visszahelyezését, azután folyvást szitotta ellenök az ellen
ségeskedést j tárt karokkal fogalta az angol elégedetleneket és me
nekülteket1 a protestánsokkal rokonszenvezett, kiknek általános vé
döjeként szerepelt. Ezzel s XIV. Lajos elleni ellenségeskedésével 
biztositotta magának az angolok rokonszenvét és ragaszkodását; s 
nem titkolta, mennyire nem tetszik neki a trónörökös születése. Mi
után Jakab öt reá akarta birni, hogy ismerje el a Test-eskü eltörlé
sét, elérkezettnek hitte az időt, hogy letegye álarczát; nyiltan föl
lépvén a protestánsok védelmére, s még inkább kedvezvén neki el
lenségeinek hibái, mint saját erélye, megtette előkészületeit a há
borura (1688). Jakab későn vette észre magát s ügyekezett a ke
délyeket igéretekkel kiengesztelni, mellyek csak félelmét tanusi
tották. Vilmos az angol és a skót nemzethez intézett két kiáltványá
ban kijelentette, hogy csupán azért ragadott fegyvert, hogy szabad 
és törvényes parlamentet vivjon ki, a törvényeket 1 a hatóságokat 
helyreállítsa , a vallást biztosítsa, és bebizonyítsa, hogy a w!\lesi 
herezeg álszernély. Ötven hadi, ötszáz szállítóhajóval s tizennégyezer 
főnyi kiszálló csapattal jelent meg Torbay kikötöjében ezen második 
Hódító-Vilmos, kiknek zászlai: A protostans vallásért és 
A n g l i a sz a b a ds á g a é r t felirást vi:~cltek s jelmondata : Fc n 
fo g o ln t a r t a n i volt; - Jakab pedig habozásával elveszté ba
rátait és ügyet. 

Marlborongh. 
Churchill lord, Turenne tanítványa, utóbb mint katona Marl

borough néven hires, n1Jül vette Jennings Sá1·át, ki a yorki her
ezego ö udvarában neveltetett s Anna herczegnőnek 1 Jakak ked-
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vencz leányánalt és a dán kh·ályi het·czeg nejének bizalmas barátnője 
volt j 1\larlbot·ough, ezen összeköttetésnél fogva, majd mint hadvezér, 
majd mint diplomata, söt még szorelmi viszonyokban is mint köz
vetítő alkalmaztatott, sa király által kineveztetett helyettes-tábornokká. 
Ő azonban elárulta királya és barátja ügyét, a vallással mentegetvén 
árulását j sokakat ragadott magával, még Anna herczegnőt is, el
annyira, hogy Jakab fölkiáltott: "Akik a bitorlóhoz akarnak át
menni, nyilatkozzanak, mert utieveteket adatok nekik, hogy megld
méljem öket a gyalázattól, hogy törvényes uralkodójokat elárulják. u 
Jakabnak álöltözetben kellett m~nekülnie, azonban fölfedeztetvén, 
fölszólittatott, hogy térjen vissza Londonba, hol iít diadallal fogad
ták ( deczem b.) ; de nem tudta a pillanatot fölhasználni, s anélkül, 
hogy észrevette volna, miszerént jelenléte az országban az oraniai 
herczegnek kellemetlen lenne, 1) ujra menekült Francziaországba, 

Lajos király most megbánta habozását, mert mig az utolsó kor
mányok alatt biráskodott Anglia felett s ezt felhasználhatta Hollan
dia ellen, jelenleg legnagyobb ellenségének kezeiben kellett látnia 
ezen királyságot s min.t uj hatalmat a tiszta monarcbia ellen. Ez 
okból jól fogadta a menekülöt, s St. Germain-palotát teljesen reu
ddkczésére bocsátotta, s havonkint 50,000 fraokot adott neki. 

Egy, Vilmos által egybehitt gyülés ( 1689) két declaratiót bo
c:;átott ki: Miután II. Jakab merényletct követott el a király és 
a n é p k ö z ö t t i e r e d o t i sz e r z ö d és ellen s a jezsuiták 
és más istentelonek tanácsára megsértette az alaptörvényeket, miu
tán az országból ruenekült, lemondottnak, s ennélfogva a trón 
megüresedettnek tekintetik; továbbá, hogy a tapasztalat bebizonyi· 
totta, hogy egy protestana ország nem lehet egy pápista király kor
mánya alatt. Ezen declaratio folytán a katkolikusok az uralkodás
ból örökre kizárattak. Szándéka volt a padamentnek Máriát meg-

l) Ö ezeket moudá : "Boloudd.g lenne azt hinnem, hogy billtossAgban va
gyok, míg egy embernek 11atalmábao állok, !li nem csak megtámadta államaimat 
windeo kihívás nélkül, de még fogolylyá is tett engem sajat palotámban; éjfél
kor parancsot küldött nekem, hogy filvárosomiJól távozzam, s a világ eliltt ügye
kezett engem feketének ecseteloi mint a poklot, azzal vádolván, hogy egy fiu 
születés~t hazudtam ; beismeri, hogy ugy:mazok, !tik ez L koholták, lelkismeret
ben tudják, hogy állitásuk hamis. Szabadnak ezülcttem s ugy aharok élni ; kocz
kára tettem ' életemet hazám védelmére, s nem Yagyok ollyau öreg, hogy még 
ujra nem veszélyeztelhetnóm. E~ okb61 visszavonuJok; H vár6 hHiyzetben mara
dult, hogy v-iss:~!ttórjek ujra, midön a nemzet meg fogja bmerui a hamis, habár 
kec.;egtetö ürül>yeket, mellyeket haszuáltak, hogy rászedhess6k." 

xn ~ 
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koronázni, Vilmos azonban a legelökelőbb parlamenti tagokat ma
gához rendelé s az ö sajátságos rövid és száraz besúdmodorában 
igy szólt hozzájok': "Láttátok, hogy nem ügyekeztem senkit rémí
teni vagy hízelgés által megnyerni. Regensségröl beszélnek ; ~ gon
dolat jó ; de reám ne számít!latok, mert én ezt a méltóságot nem 
vállalhatnám el. Némell.r.ek szeretnék a herczegnőt megkoronázni; 
senki sem becsülheti az ö erényeit és jogait nagyobbra mint én; de 
ki kell jelentenem nektek, hogy én nem vagyok az az ember, 
hogy parancsokat fogadjak rgy főkötötől vagy a koronát egy kötény 
szalagjánál fogva tartsam. Én c3ak azon feltétel alatt vállalnám ma
gamra a gondot, ha önállóan és élethossziglan J'endelkezhetném; ha 
mások má~;képen gondolkoznak, siessenek magu kat elhatározni. Nem 
nagy kedvet érzek magamban arra, hogy kormányozzak, s mihelyt 
azt fogom hinni, hogy nem vagyok többé hasznára az angol nemzet
nek, tudni fogom, hová szólítanak Európa ügyei." Meghivattak tehát 
a trónra Vilmos és neje, s a parlament nem annyira a Stuart dy· 
nastiát mint inkább annak politikáját zárta ki a trónról, s megta
gadta az isteni jogot, mellyre azok Európas zerte hivatkoztak, 

A parlament, mellynek souverainitása ezen cselekmény által 
elismertetett, diadalában egy uj alkotmánytörvényt alkotott, a i o g ok 
d e c l a r a t i ó j á t (Bill of Rights ), Angolország negyedik alaptörvé
nyét, melly a volt kormány visszaéléseinek ismétlődését akarja ml·g· 
gátolni j megállapítja a választások szabadságát és a birák jobb vá
lasztását j több addig tagadott jogot szabatosan meghatároz; a király 
nem oldhat föl senkit a törvény által reá rótt kötelezettség alól, 
nem szedhet adót a parlament beleegyezése nélkül, nem tarthat 
állandó hadsereget béke idején, sem reodkivüli törvényszékeket; 
toljes tanácskozási és vitatkozási szabadság, s minden angolnak a 
kérvényezősi jog biztosittatik t). A királynak Jogában áll a parla-

1) A Bill of Rights föbh pontjai igy sz6lnak : 
l. Azon állít6hgos halalom, hogy a törvények végn h:<Jtáaa a l<irlllyi lc

l<iutely erejénél fogva a parlament beleegyezése uólkül felfügge>zthetö, a törvéuybe 
ütközi le. 

2. A királyi hatalom állal a közel multbau bitorolt és gyakorolt fölmeu· 
tl-s u tlirvényck Ó;; azolt végrehajtása al61, a törvényekkel elleukezik, 

3. Egyházi vagy bármilly más rendkivüli törvényszé!< felállítása a törvé
nyekkel elleukezilt l-s veszélyes. 

4. Mindon ;.d6 szedése a korona szükségeire, a királyi előjog üriigye alatt, 
anélkül, hogy e:ot a P''rlament megszavazta volna, vagy pedig az engedélyzt~tt 
icJön tul, vagy a parlameuti határozattól eltérö modnrban, u. tOrvényl•e ütl<özik. 
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mentet egybebívni, elnapolni, feloszlatni, a fölterjesztett törvényja
vaslatoktól a szentesitést ruegtagadni, tanácsának tagjait választani, 
a föbb hivatalokat betöltetli, béke és háboru felett határozni, szövet
~égeket kötni, az állam kormányzását vezetni, anélkül hogy mind
ezekröl számot adni tartoznék. 

A szabadelvűek hosszas és véres mozgalruai reform!tlták ugyan 
a kormányt, de a társadalmi viszonyokon nem változtattak semmit, 
miután a szerzödés c.:;ak a király, a lordok és a főpapok között köt
tetett, anélkül, hogy a népnek része lett volna benne. A kiváltsá
goltal( párt.Ja, midön a Stuartok által magát elnyomatva látta, kül
segitséggel ügyekezett visszanyerni szabadságát, mellyet arra hasz
nált, hogy ellenségeit számüzze j ugyanez a pá1·t volt az, melly a 
fejedelem iránti engedelmességet proelamálván, forradalmakat csi
nált és diadalmaskodott. Az igazságszolgáltatás a király önkénye 
alól elvonatott , anélkül azonban hogy megszabadittatott volna a 
megoldhatlan bonyodalmaktól és a feudalis szokások barbárságaitóL 
A lehetlenné tett despotismus helyét az oligat·chia foglalta el, melly 
a népet kizáró választási rendszeren alapult. A papismu~ elnyoma
tott, s ezt az anglicanismus helyettesítette, melly az esztelen tildö· 
zésvágyban talált kielégitést. A nemzet olly civilisalio korlátai közé 
::>zoríttatott 1 melly nem volt képes az anyagi jólléteu tul általános 
eszmékhez emelkedni, de elvekül tekintett tényekct, mellyek még 
inkább bonyolulttá tették a régi alkotmányt 1 olly polgárságot te
rcnltvén, melly at·istocratikus jogainál fogva uralkodott egy tétlen 

5. Az alattvalók joggal birnak kérvényeket beuyujtani a királynak, s 
emiatt seukit sem szalJad bebörtönözni vagy bepörölui, mert ez a törv~nybe üt

köznélt. 
6. A törvénynyel ellenkezik a parlament beleegyezése uéll1ül hadsereget 

toborzani vagy tartani az országban béke idején. 
7. A protestaus ala•tvalóknak szalJad saját védelmökre, állásukhoz ké

pc~t, s amint a teirvény megengedi, fegyvert tartani. 
8. A parlamenti ltépvi se lök választása teljesen szabad. 
!J. A parlamenthen tartott beszédekért és vitákért csal< mag·áLan a par

lamentben lehet valakit felelösségre vonni. 
10. 'l'nl~ágos biztosítékok ne követeHessenek, sem rendldvül nag·y adók ; 

kegyetlen é~ szakatlan büntetések no alkalma~tassanak. 
ll. Az esküdtek részrehajlás nélkül vála>ztassanal<. Ha föl.-ég-sérté;:;i pör

Len kell itélniök, csak ollyanak lehetnek, kik szabad község~k t"gj~i. 

li! .. Birságok vagy elkobzott jószágok adomáuyoúsa, vagy wegigérése, 
mielött a vádlott elitéltetett volna, érvényteten. 

13. Hogy a sérelmek orvo~ oltathassanak, a törvénye!!: javíttassanak és 

fentartas~anak, szükséges a parlamentet gyakran cgybehivui. 

23* 



király neve alatt egy, tengerészekb81 és mesterembcrekböl álló nem
zet felett, és ameily a modern szabadság helyett csak a középkor 
szabadságait ismerte. A biztosítékokat nem a társadalom constitutiv 
elveiben de a kormány formáiban keresték, mi versengéseknek lett 
forrása; a választási rendszer hiányos maradt, s nem képviselte a 
különbözö osztályokat; még a külföldi politika is a miniszterválto
zásoktól függött s ennélfogva ingadozó volt. 

Egyébaránt a Stuartok !llleni oppositio a törvényes korlátok 
között történt; a nemzet illy módon megtanulta ismerni ezen korlá
tokat, s mérsékelni aszerint követeléseit, hogy ne veszélyeztesse azt, 
mi reá nézve lényeges volt. A Stuartok nem csak a forradalom 
által alkotott jogokat akarták eltörölni, de visszavenni azokat is, 
mellyeket a nemzet azelőtt birt s ollyanaknak tekintett, mintha 
azokat a kit·ályoktól kapta volna, holott azok is kierőszakoltak va
lának ; minek "folytán azon vélemény kezdett gyökeret verni, hogy 
a nemzet szabadságai nem egyeztethetők össze a legitim monarchi
ával, hanem csupán a választott királyságga!, melly köteles az al 
kotrnányos jogokat elismerni. Az alsóház a népet hozzászoktatta, 
hogy a politikai ügyekkel foglalkozzék, s a népt;zellern ezáltal f1il-
6bresztetett. A parlament érezte saját fontosságát, s az uj királyL'k 
ahelyett hogy azt einyornni ügyekeztek volna mint a Stuartok, 
egyesültek vele a miniszterek közvetitése által. Ez növelé a mi
niszterek tekintélyét, ](ik érezvén annak szükségét, hogy a nem
zet akaratával egyeté1·tölcg kell cselekedniök , kénytelenek voltalt 
an·a tön•kcdni, hogy a parlamenti többséget rnagultnak biztositsák. 
A két párt, melly megmaradt, bizonyítékát adta a gondolat szabad
ságának ; s miután az oppositio büntetlenül fölléphetett, a titkos 
üzelmek feleslegese'kké lettek, az egység szükségét pedig valameuy
nyien érezték. A nagyobb szabadsággal eszközölt választások olly 
parlamentet hoztak létre, melly sem republikanus, sem presbiteri
ánus, sem anglikanus nem volt, de megfelelt a huszonnyolcz év óta 
tett haladásnak; tudták, hogy az angol nemzetnek királyra van 
szükségP-1 kinek azonban nem szabad a Iegitimitas jogánál fogva 
kormányoznia, azaz nem szabad a nemzeti szabadságokat ollyanok
nak tekintenie ruintha tőle származnának, hanem hogy el kell is
mernie, miszerént ö a nemzet beleegyezésével gyakorolja a jogokat. 

Itt végződött az angol forradalom, mellynek tetőpontja a preB
byterianus és democratikus irány volt, mellyben az egyenlőség esz
méje a protestantismus következményeként fejlődött, fölforgatván 
az örökös lordok kamráját. Sok külsö hasonlatosság van ezen és 
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a franczia forradalom között : a nemzet képviselői annak uraivá s 
bíráivá lesznek; egy király vérpadra hurczoltatik, egy katona ül a 
trónra; a régi királyi család visszatér, melly azonban idegenekre 
támaszkodva gyUlöletessé teszi magát s kénytelen helyet csinálni 
egy oldalágnak, melly választási elv alapján foglal a trónon helyet. 
Aki azonban nem áll meg a felszínen, lényeges különbözést fog ta-
1:.\lni a kettő között. I. Károly oldala mellctt erős, gazdag, politi
kában és háboruban gyakorlott nemesség állott; XVI. Lajos ezzel 
nem dicsekedhetett. Ez egy népszerű monarchia1 egy ös család örö
köse volt, melly a franczia területet folyvást nagyobbitotta i a Stuar
tok csak igen rövid idö óta uralkodtak Angolországban, sMt félté
kenységgel, ellenszenvekkel a három ország között, miket Károly 
ana akart fölhasználni, hogy saját hatalmát erösitse. Károly küzdött, 
hogy előjogait kiterjeszsze; Lajos, hogy megértesse és elfogadtassa 
engedményeit. Károly Bukinghamra bizta magát, ki öt öukényke
désre sarkalita i Lajos olly minisztereket választott, kik a haladás 
barátai voltak; nem keresett segélyt, nem folytatott az országra ter
hes külháborukat. Ez bUnhödött mert hitt, midőn már nem hittek 
többé; amaz , mert igen keveset hitt az enthusiastákkal szemben. 
A franczia forradalom a despotismus után jott, mellynek következ
ménye volt, megvetvén a multat s uj épületet akarván emelni, melly
nek alapjait már egy század óta kezdték ásni. Angliában a közép
kort nem gyiilölték, söt inkább a nemzeti szabadságok letétemé
nyének tekintették, elannyira, hogy a királyok ugy mint a fon·adal
márok a régi chartákra hivatkoztak, magukat azok hiveinek vallat
ták, s erösítették, hogy csak azok visszaállítását akarják; a győ
zelmes aristocratia lobogóján N o l um us A n g l i a e l e g es m u
ta r i volt olvasható. A személyes függetlenség érzete fölébredt ugyan 
a lelkekben, azonban nem alapitottak még arra döntő theoriákat; 
nem törekedtek általános reformra, de az ország kormányát a nép
képviselet részvété1·e akarták alapitani a korlátolt monarchia biztosi
téka mellett; s erre nem is nyíltan törekedtek, hanem mellékutakon, 
a politikai ügyeket, egyiket a másik után, lassankint az alsóház kö
rébe vonván. Az ezen irányban tett ügyetlen kisérletek azonban tá
volról sem hasonlíthatók össze a franczia assemblée tetteinek socia
lis jelentőségével. Angliában a bibliával és a sugalattal, Franczia
országban a cynismussal és a hitetlenséggel haladnak. Amott a nép 
és a pártok határzatlanok s egy férfiúra van szükségök, ki sarkallja ; 
Francziaországban vakon mennek előre, s alig kezdi a vezér mér
sékelni lépéseiket, letapodják. Itt megegyeztek azon kor bölcsei· 
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menck subvrniv eszméiben a nézetek, míg a boszzu parlament ingado
zott a vallási vélemények tömkelegében, és fillváltva szövetségekben 
vagy ellenségeskedésekben fölemésztette volna eröit, ha Cromwell sa
ját nagyravágyásával nem jött volna segítségére. Míg ez haladásra 
sarkait, mellyre az angol nemzet még nem volt megérve, a franczia 
forradalom örököse megfordítva visszatartott és visszament, visz
szaállítván a f~udalífl és theologia i rendszert mint azt mnga értelmezte. 
Szóval, Angliában a fon·adalmat a pártok csinálták idegen befolyás 
alatt, l!~rancziaországban a nép; az angol forradalom künn nem ta
lált visszhangra, a franczia azonban még ma is réme a fejedelmek· 
nek; amnnnak aránylag kevés ellensége volt, csak ,azok tudnillik, 
kik általa károsodtak, ennek az egész világon vannak ellenségei, mi 
egyetemességét bizonyítja. Az angol forradalom kialudt magától, 
mert eszméje nem volt alkalmazható, a vita és lnpasztalat által nem 
fejlesz teteti, s nem hagyolt a nemzetnek egyebet egy transactiónál; 
a franczia forradalmat a fenyegelett idegen hatalmasságok nyomták 
el, de nem gyiízték Ic, mert az eszmék s az intézmények tulélték, 
mellyekkel a társadalmat megujitotta. 

TIZENKILENCZEDIK FEJEZET. 

III. V i 1 m o s. - A n n a. 

Igen sokan voltak Angliában, főleg a cl<'rns lagjni kiiziitt, 
kik hivei maradtak a tdmfosztott királynak, sa Jakobiták clncve· 
zós alatt i!ldiiztcttck s javadalmaikt61 megfosztattak; kik, hogy lel 
ki1-1mcretiikct az érdekkel mcgcgycztethessék, megkülönböztetést 
h:ezdtek tenni a tényleges és a legitim király között, sekként III. 
Vilmos királynak engedelmeskedtek mint a nemzet által választott, 
de nem mint legitim királynak. A v<~.llási aggályok megnyugtatására 
is kisérletet tettek egy lehctöleg határzatlan kifejezésekbe öntött 
formában (B i ll of c om p r e h e n si o n, 1689), mellyet a non-con· 
forrnisták is aláírhattak volna; de ezen kisérlet nem sikerült: Vil
mosnak azonban, ámbár buzgó kálvinista volt, sikerült egy türelm i 
t ö r v é n y t keresztülvinni, mel1y eltörlé a büntetéseket, m~IIyekkel 
azok sujtattak, kik a nyilvános istenitiszteletben résztvenni vona. 
kodtak. 

Skúczia, habár a Stuartokkal látszott tartani, mindazáltal öröm· 
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mel fogadta a forradalmat, mert az episcopalis egyház, mellyet IL 
Károly erőszakolt reá, igen nyomasztó teher volt : a toryk ellenál
lása és a hegyvidéki skótok fölkelése fegp•errel elnyomatott. Az 
iriandi katholikusok remélték, hogy a restauralio által visszanyerik 
ujra jogaikat, s az uj földbirtokosok már remegni kP-zdettek; azonban 
az ingatag II. Károly számüzte a catlwlicismust, s még szigorubbá 
tette a fenálló kivándorlási tilalmat, nyilván nzon félelemből, hogy 
az elnyomottak Angliába jöhetnének t1íle igazságszolgáltatást és elégté
telt követelni; mindazáltal megigérte, hogy azoknak javai vissza fog
nak adatni, ki behizonyitja ártatlanságát. Ezen ravasz rendelet va
lósítása azzal kezdödött, hogy az illetöket bünösöknek nyilvánította; 
mindazáltal olly nagy volt azok száma, kik magukat igazolni képc
sek voltak, hogy nem volt elég föld kárpótlásukra; ez ismét zajt 
idézett elö a papismus ellen, B az edictum visszavétetett 

Ezen és a megelőzött igazságtalanságokat egy iriandi parla
ment által akarták szentcsíttetni; azonban, eltekintYe attól, hogy 
majdnem csak protestaosok, mint egyedüli földbirtokosok, léptek 
ezen parlamentbe, még azt is követelték annak tagjaitól, hogy an
glikanus szartartás ezerént részestiljenek az Ur vacsorájában, mi 
azonos volt a katholikusok teljes kizárásával. IL Jakab alatt a 
katholikusok ujra remélni kezdtek, B a reactio már be is állott, mi
dön a forradalom kitört. Iriand az ellenállás gyupontja lett és Tyr
conell alkirály felszólítá II. Jakabot, hogy jöjön a szigctre, kit az 
elbucsuzásnál XIV. Lajos ezen szavakkal bocsátott el : "Nem kí
vánhatok önnek jobbat, mint hogy ne lássuk egymást ujra." II. 
Jakab hlaodban kikötött s nagyszámu párthiveket talált; de cl'!ak
hamar sokakat clidege11Ített magátúl azáltal, hogy nem akart n par
lament azon határozatába beleegyezni, hogy Iriand elszakíttassék 
Angliától s a király ne tekintessélt az egyház fejének. Vilmos eköz· 
ben ellene vonult, s Jakab a Boy ne me \lett ( 1690. julius L), megve
retvén 1 kénytelen volt másodszor is menekülni azon királyságbúl, 
mellyböl nem maradt meg számára tiiLbé egyéb az ohajtásnáL 

IlL Vilmos neve az iriandi protestaosoknál nagy tisztelet tár
gya maradt; még moBt is vannak jelvényeik, mellyek reá emlékez
tetnek; nat·ancssárga liliomokat növelnek s emlékére felköszönté
seket tartanak; róla nevezik a katholikus.ok elleneit o r a n gis t á k
nak. A. katholikusoknak nem mal'adt meg több a földbirtok tizen· 
ketted részénél, B ennélfogva nehéz volt többé Idandot sujtani, anél
kül, hogy egyuttal az ott lakó angolok is ne sujtattak volna. Az 
angol kol'mánynak tehát csak ezekkel kellett megegyeznie a katho· 



likusok elnyomására j minélfogva az egész ország nemzeti elnyomása 
kettös volt, tuduillik Anglia előnyére és ezenkivül a különbözö tu
lajdonosok különös előnyére. A protestánsok kezdték elismerni az 
angol parlament felsőbbségét az iriandi felett, feláldozván ennek ér· 
dekeit. A gyapjuszövetgyárak, mellyek Iriandban szépen virágoz· 
tak s a gyapjutermelöknek valamint a munkásoknak szép l{eresetet 
hajtottak, szétromboltattak, mert versenyeztek az angolokkal j és ha 
valamelly benszüliitt birónak eszébe jutott ezt ellenezni, azt az an· 
gol törvényszékek elé lehetett vinni, hamindjárt az iriandi törvény· 
székek fölmentették is. A protestánsok azután törvényeket csinál
tak a katholikusok megkárositására s a hadsereg segédkezet nyuj
tott ezen törvények kivitelére. Ez békés üldözés volt, melly azzal 
dicsekedett, hogy igazságos mert törvényes, emberséges mert kevés 
vérbe ke;rült, mérsékelt mert elnyomott anélkül, hogy fölkelés kö· 
vette volna. A püspökök és egyéb egyházi felsöbb elüljárók, ldk a 
fölszentelés jogával birtak 1 számüzettek j ha mégis az országban 
mertek maradni, börtönre vettettek és a szigetekre deportáltattak; 
ha visszatértek, halállal lakoltak. Az alsórendü papoknak megen
gedtetett az országban maradni, de esküt kellett tenniök s magukat 
kötelezniök, hogy egyházkerületökből nem távoznak, csak azon plé
báuiában szolgálnak, mellyhez tartoznak, s ezenkivül még biztosí
tékot kellett letenniök j ha apostatá.kká lettek, nagy fizetésben ré
szesültek. A cuitusnak minden külsöleges nyilatkozása tilos volt. 
A békebirónak jogában állott minden katholikust maga elé idéz
tetui e kérdőre vonni a nap, óra, és hely iránt, mikor és hol hall· 
gatott misét és ki volt vele jelen j a vonakodó vagy ötszáz frank 
pénzbirsággal vagy egyévi börtönnel büntettetett. A szent Patrik 
sirjához való bucsújáratok eltiltattak, keresztek é~;~ szentélyek ösz
szetörcttek, minden katholikus tanító számüzetett és Indiába depor
táltatott: nem engedtetvén meg, hogy az ifjak külföldi egyetemekre 
menjenek, ezzel a katholikusok kizárattak a felsöbb hivatásból, a 
parlamentböl, a nyilvános hivatalokbóL Az ipar a kiváltságolt pro
testans ezébek bilincsei között maradt j a kézmüves, ki valamell y 
katholikus ünnepnapon dolgozni nem akart, a vallási és személyes 
szabadság gunyára, meg büntettetett. A protostans kényszeritbette 
a katbolikust, hogy engedie át neki legszebb lovát öt font sterling
ért; a katholikwmak nem volt szabad protestansnöt feleségiti venni, 
sem protestaostól örökölni, sem gyámságot viselni; számos egyéb 
elnyomási rendeletet, mellyek a hihetetlenséggel határosak, nem is 
sorolunk föl. Végre, hogy a leigázott népek utolsó kiscgitö eszkö-
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zéhez, a forradalomhoz ne fordulhassanuk, megfosztották öket a 
fegyverekiöl is 1). 

Tehát winden oda irányult, hogy megértesse, miszerént pro
testáns-sá lenni előnyös, kntholikusnnk lenni lláros; ezen törvények 
tehát alapjokban vallási irányzatnak voltak. Az írek kaphattak hi
vatalokat, bejuthattak a parlamentbe, de csalt azon feltétel alatt, ha 
,;,cgtagadták a transsubstanliati6t, a misét, a római egyház, Mária 
és a ezentek bálványtiszteletét: iskolák állítt.attak, de ezek pr·o
testansok voltak j s mert a katholikusok nem látogatták, tudatlan
sággal vádolták ()ket. Ezen törvényeken kivül, mcllyeknek cselve
tését egyébaránt nem ismerte föl mindenki, sem ezek következmé
nyeként a panaszok igazságát, megkezdődtek a gyülölség és az ér
dekek által fokozott üldözések, s a kivitelben a visoszaélés nem volt 
nehéz, hol maga a törvény már annyit megengedett s az elnyomot
taknak nem maradt semmi eszközük az ellenállásra. 1771-ben az 
iriandi alkirály egy katholikust fel akart menteni, de látván, hogy 
a közvélemény ellene van, ezt mondá: n Látom, hogy halálát akar
ják; haljon meg tehát." A nemesség önkényüteg börtönbe vetbette 
s megfenyítbette a katholikusokat. A szinházakban és mindennemii 
iratokban kigunyolták- és sérelmezték a katholikus vallást. Az ir
landi mocsárok kiszáritását megtagadták, azon indokolással, hogy az 
a papismusra nézve felbátoritás lenne. Még azután is, midön a val
lási gyülölet némileg alábbhagyott s a Stuartoktól való félelem meg
szünt, s midön látták, hogy a hatvanévi üldözés a katholikusokat 
nem volt képes kiirtani, nem szüntek meg az önzés érdekeit a val
lással palástolni j minden panasz, minden ellenszegülés a türbetlen 
kínzások ellen a papismusnak lön betudva. Időnkint a zsarnoki tör
vények szunnyadoztak, de a legcsekélyebb ürügy elégséges volt azok 
ujbóli felélesztésére j ruellyek aztán annál kegyetlenebb szigorral 
alkalmaztattak, mivel a szünetelés alatt a kibágások szaporodtak. A 
zsamokság borzasztó ott, hol a törvényell ollykor érvényen kivül 
lépnek, de legbol'zasztóbb az, melly enyhítő alakot tud ölteni, hogy 
türhetöbbé tegye magát. Mindez elég megértetni velünk az örökös 
mozgalmak okát Iriandbau s a nyomort, melly alatt hland szeren
csétlen népe nyög. 

III. Vilmos, ki éles eszü és loyalis, az államügyek vitelében 
pontos é~ becsületes volt, s vitézségben korának többi fejedelmei 
nem multák felül, nem tudta magát megszerettetni j n vallás dolgá-

l) L6.~d e köuyv végén a l<'öltJiltJaoBiló jegyzeteket D) alatt. 
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ban fatalista, a háboruban fáradbatlao, a politikában vállalkozó, te). 
jesen érzéketlen az emberi sziv édes és nemes fölbevUlésP.i iránt, 
hideg rokon, közönbös férj, kellemetlen ember, nyers mint fej.~delem, 
s parancsoló természetű volt mint uralkodó" (Smollet). A tudomá· 
nyok és müvészetek iránt nem viseltetett ét·dekeltséggel j ritkán 
mutatta magát. Londonban, melly panaszkodott, hogy ~z udvar többé 
nem tartózkodott ottan; a hollandoknak nem adott ugyan hivata
lokat, de maga köré gyüjté öket s hallgatott tanácsaikra annyival 
is inkább, mert tudta, hogy árulók veszik körül. A parlament ezért 
elégedetlen volt vele, s fukarkodott a korona sznmára szükségelt 
összegek megszavazásában, mít előmozdított azon körülmény, hogy 
a kamrának jogai közé tartozott ellenőrizni az állampénzek hovafor
ditnsát, s a királynak csak 600,000 font sterlingnyi civillista felett 
volt szabad rendolkezése. Ezen meghasonlás a szabadságnak elii
nyére vált; miután egy ezeretett fejedelemnek talán minden o haj
tása teljesíttetett volna, s ez könnyen megsemmisítbette volna az 
alig kivivott szabadságokat. A parlament fösvénykedésa Vilmosra 
nézve annyival kellemetlenebb volt, mivel akadl\lyozta öt a XlV. 
Lajos elleni háboruban, mi egész életének czélja volt.. Mindazáltal 
sikerült neki a ligát Francziaország ellen létrehozni (1689), mi az 
ö legnagyobb dicsősége volt, s mellyben Anglia is résztvett j a szö 
vetség, mellyet ez Hollandiával kötött, ujitás volt a háborujogban, 
azon még a semleges hajókra nézve is érvényesitett tilalom, mcllynél 
fogva nem volt szabad Francziaországba menniök, s ekként a fran
czia partok mintegy ostromzároltattak. 

A francziák többszijr megkisérlék partraszállni Angliában vagy 
fölkeléseket idézni elő j sőt egy, Vilmos élete ellen intézett össze
esküvés indítóinak is a francziákat tartották, kik utóbh, a ryswicki 
békekötésnél (1697) kénytelenek voltak öt Angolország királyának 
elismerni. Vilmos visszatérvén Londonba, midön a szinházban gyii
zelmeinek magasztalására egy ódát kezdtek énekelni, felkiáltott: 
"Kergessétek el ezeket a bolondokat. Micsoda? engem Francziam·
szág királyának tartanak ?" 

Azonban a szigor, melylyel a fölkeléseket elnyomta, clkeserité 
a kedélyeket j a nép a ltáboruban, me Ily annyi áldozatába került, 
csak a király nagyravágyásának kielégítését látta j a whigek, kik 
öt trónra emelték, ezzel a köztársaságot remélvén lehetlenné tenni, 
ezerették volna a királyt tetszésök szerént vezetni s szárnyait mind
inkább megcsonkítani; követelték , hogy kis hadsereget tartson, 
hogy a parlament csak három évre választassék, hogy a felségsértés 



elleni büntetötörvé1~yek megváltoztassanak. A whigek tulzott kö
vetelései folytán kényszeritYe látta magát ellenfeleiknél, a toryknál, 
kereani támaszt, mi a pártüzelmeket ujra fölidézé, s Marlborough 
Vilmos királytól, kit a maga teremtményének tekintett, elpnrtolván, 
az általa elárult J aka b metlett izgatott. Anna herezegnö nem csak 
hajlammal viseltetett iránta, de valóságos szenvedélylyel, melly még 
edisebb lett, midőn e trónörökösnö a királytól és a királynUtöl el
púrtolt, kik gyanakoilván Marlborough iránt, öt a tanácsból elmoz
dHották s börtönre vettették. 

A kellemetlenségek 1 mellyeket Vilmosnak Angolországban 
türnie kellett, énlcm\ll szalgáltak neki a hollandok előtt, kiknél 
gyakran keresett vígasz!ahíst, mignem meghalt ( 1702 marcz. ~.) 

A n na. 
Ann::~, Il. Jakab leánya, Vilmos sógornője, harminczhét éves 

korában lépett trónra 1 biztositván a hollandokat, hogy elödP.nek 
rendszerét fen fogja tartani. Azonban két hollandi tartomány stat
honder nélkUI volt s az egész unio fííkormányzó nélkül; az államok 
nem tudták elhatározni, kire ruházzák ezen méltóságot; végre ah
ban állapodtak meg, hogy stathouder nélkül maradnak, s a fiípa
rancsnokság Vollrath altábornagyra, nassau-saarbrück-usingeni her
ezegre ruháztatott, melly változások nem minden rendzavarás nél
kül voltak cszközölhctök. 

Angliában Anna saját férjét, György dán herezeget nevpzte ki 
generalissimusnak és admirálnak; de a dolgok valódi ura Marlho
rough lett, ki Godolphinnal tory-miniszteriumot alakított, kötelezvén 
mag&t egyébaránt, hogy a whigek és a közvélemény által követelt 
báborut Francziaország ellen folytatni fogja. A schellenbergi és a 
hochstadti (1704 juJ. 2 és aug. 13) nevezetes győzelmek dicsőséggP-l 

tetézték az angolokat, kik Gibraltar megvételét olly nagy ünnepély
lyel megülték, millyennel a l e g y ö z h e t l e n hajóhad tönkretétele 
óta egyetlen gyözelmet sem ünnepeltek. Marlborough, kinek győ
zelmeit Európa annál fényesebbeknek tartotta, mert azokat XIV. 
Lajos felett vivta ki, herczeggé neveztetett, Woodstock hühért kapta 
s ezenkivül nagyobbnál nagyobb nyugdíjakat, mellyek ezen fösvény 
és cselszövő höst mindazáltal nem elégítették ki. Alkudozott s kö
tött szerzödéseket, elfogadott ajlindékokat idegen udvaroktól, mely
Iyek e tekintetben engedtek követeléseinek, s ő mindent képes volt 
kivinni felesége befolyása által, ki mint Anna bizalmas barátnöje az 
udvart tetszése ezerént vezette. Azonban rokona, Abigail Hill-Ma
sham, kit ö magához vett, elidegenité töle a királynöt1 e elösegité 
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nagybátyjának, Harleynak terveit Marlborough mindenhatóságának 
megbuktatására. 

Marlborough belátta, hogy nem tarthatja fen magát másképen 
mint meggyőződésének megtagadásával és a whigekhez való csat
lakozásával;_ de a wlaigek nem akartak semmit sem tudni a hatalom 
megosztásáréol s követelték, hogy az egész miniszterium kebelökbiíl 
alakíttassék. XIV. Lajos, mint napjainkban Napoleon, leste a pilla
natot, hogy ezen parlamentaria válságok kitörésre vezeesenek s kéz 
alatt szitotta a tüzet; a hegyi skótok clanjaival, kik a Stuartokhoz 
és a függetlenséghez hivek maradtak, összeköttetésben állott s had
járatra készült (1708); azonban a veszély pel'czében a toryk és 
whigek egyesültek, s a támadáR visszaveretett. 

Marlborough, ki teljesen átcsapott a whigekhez, kezdett a ki
rálynőnek nem tetszeni, s hogy r1rjrnek boszuját elősegítse, kinek 
még a királynőhöz intézett hivatalos leveleket is átadta javítás vé
gett, egyesülve a liberalisokkal követelte, hogy a dán herezeg az 
admirali méltóságtól megfosztassék. Ezen alkaimazékony, "nagy
ravágyás, ármány nélküli férfiu, amiilyennek az angol királynő fér
jének kell lenni" (Thoiras), meghalt e feletti bánatában, s a lord 
Pembroke lett utóda; a diadalmaskodó whigek liberalis törvényeket 
hoztak s ezenkivül még egy mcsszeható amnestiát eszközöltek ki. 
Azonban Anna ellenszenve s saját eszélytelenségeik csakhamar meg
buktatták a whigeket. Midön cszélytelenül követel ték, hogy Marlboro
ugh a hadsereghez küldessék, a közvélemény, melly még mindig el volt 
kápráztat va a herezeg érdemei által, nem késett nyilatkozní a whigek 
ellen; vagyis jobban mondva a nép annyira megunta a min!szteri 
zsarnokságot 1 hogy a trón iránti passiv engedelmesség, a hízelgés 
karjaiba vetette magát; 8 haverell tudor az absolutismust hirdette 
s nagy enthusiasmust idézett elő. 

Anna királynőben, azonkivül, hogy Marlborough gőgje által 
mélyen sértve érzé magát, k'ételyek tám.adtak vajjon, nem bitorolja-e 
ő a. walesi herezeg jogát a trónhoz, s tizenhét gyermekének halá
lában ennek bllntetését látta; s ez okból azon eszmével foglalkozott, 
hogy az örökösödési rendet megváltoztatja. Ezen terv kivitele azon
ban lehetlen volt a whig-fniniszteriummal, B ennélfogva megbizta 
Bolingbroke-ot, hogy tory-kabinetet alakítson (1710). Godolphin, a 
kincstár volt cancellára 1 biróilag felelösségre vonatott} hogy számol
jon 35 millio font sterlingröl, mellyek a kincstárban hiányoztak; s 
miután Marlborough mint hadvezér nélkülözhetlen volt mindaddig, 
mig a háboru Francziaországgal be nem fejeztetett, a toryk. min-
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dent elkövettek, hogy a békét helyr~állítsák, melly végre Utrecht
ben megköttetett ( 1713), s a barátságotJ viszony Francziaország és 
Anglia között ujra helyreáilittatott. 

A hirlapok most megkezdték támadásaikat Marlborough 1), 

"Angolország höse, az európai függetlenség megváltójau ellen; ki 
megfosztatott miodeo hivatalától 1 zsarolással vádoltatott, 260,000 
font sterling visszafizetésére ítéltetett, melly összeg azután évi 15,000 
fontra lön változtatva. 

n. Jakab nem mondott le soha reruényeiről 8 ismételve kisér
leteket tett, segélyeztetve XIV. Lajos király által, mindazáltal nem 

1) Bwift ar. Examinalor-bau gyakorolta csiptls humurát Marlborough ellen. 
l\liutá.n a herezeg bámulói tit az antik htlsölthöz hasoulították, t! ezzel szembeo 
a következtl összehasonlitást teszi: nRóm!b:m , moud, a birodalom hatalmának 
tetöpontj!n, a gytlzelmes tábornok, rniclöu az ellenséget leigázta, jutalmul diadal
menetben r~.sze•ült, VRgy egy szabrot kapott a foruman , egy ökröt áldozatnl, 
egy himzett öltözetet Rz ünnepélyt·e, egy borostyánkoszorut, s egy tropbaeumo~ 
relirúsoldcal: ollykor ezer L'rmet verettek a. győzelem emlékére, s miután rz a 
költ:;~g a győzö tiszteletére történt, neld kellett azt viselnie; ollykor egy diadal
kaput állítottak tiszteletére. Ezelt valáuak, ha jol emlékezem, az összes jutnl
mak, mcllycl<ct a. győztes tábornuk kapott a lcgu:tgyobb hadjáratoUrt, midiin 
meghóditolt egy or~zágot, foglynl hozott egy királyt családjával s ud\·aránnk 
nagyaival, egy ldrály~ágot tartománynyá tett, vagy legalább h übéressé és n hi
roJaloru alá zal os >ZÖvet.ége:;évé. Ezen jutalmak közöl csupán kettő volt való
~ágos ha<zna a győztesnek, a borostyáukoszoru és a himzett ruha; s nem tudom, 
hogy az utóbbi is a senatus vagy az ö költ~égén készült-e. De fogadjuk el a 
legjobb feltevést s gondoljuk, hogy a diadal összes lcöltségei a tábornok zsebébo 
vá.ndorolt11k s h11sonlítsuk ö~~ze 

a római eliamerút az a11gol hdlálla118dggal 

Tömjény és cserép edények ll. 88. d. Woodstock • 40,000 ll. 
Knnak égetésére • 4 10 o Blenheim • 200,000 n 

Egy :l.ldozati ökör 8 00 Előre fölvett összegek 100,000 
" Himzett öltöny • 50 00 o Mildcnheim. . 30,000 n 

Borostyánkoszol u 00 ()() 2 Képek, gyémántolt tiO,OOO 
Szobor . 100 00 o Palmal 10,000 
Diadaljelek 80 00 o Hivatalok 100,000 
Ezer krajczáros érem • 2 1 8 
Diadali v ó OO 00 o 
Diadalszekér , egy modern 

hintó árában 100 ()() o 
Előreláthatlan költségei[ . 150 00 o 

összesen : 994 ll ll össze;en: ll40,000 ll. 

1814~bcn a parlament W cllington herczegnek 300,000 font Hterlinget ,za 
vazott meg, s esenkivül évi 17 ,OOO font sterling nyugdijt. 
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ezünt meg szeretni hazáját; s midön a normandiai partokról, hol 
készen állott hogy Angliába meujen, látta Hoguenél a ft·anczia hajó
had vereségét, me Ily áz ö reményeit megsemmisítette, fölkiáltott: 
"Csak az én vitéz angolaim képesek illy csapások osztására! LL s 
örült, hogy a britt tengerészet illy fölénynyel bir a francziák fölött. 
Louvois ösztönzésére XIV. Lajos ezentul csak udvariassággal és 
hitegetéssei volt bökezü irányában, amiért is megnyugvásban kere
sett érdemet. Halálos ágyán (170 l) Lajos megigérte neki 1 hogy 
fiát Jakab-Eduárdot, védelmezni fogja s elismerendi Auglia királyaul; 
de az uralkodóház öt nem tartotta a király fiának s a nemzet mint 
fonadaimárt elítélte. 

Vilmosnak nem voltak gyermekei i Anna tizenhét gyermeke 
mind megbalt j I. Jakabnak egyetlen örököse tehát, Erzsébet által, 
Zsófia, az elsö hannovet·ai választófejedelem Erneszt-Auguszt özve
gye volt. A parlament, melly kötelességének tekintette, hogy intéz
kedjék az öriikösöuéil iránt, elismerte öt nem-katholikus örököseivel 
trónutódul 1 egyuttal azonban ujra jobban megszorította a királyi 
elöjogokat, s kiszélesbité azon alkotmány alapjogait, melly a tör
vényhozás tulsulyában és a végrehajtóhatalom permanenliájában áll. 
Midön egykor I. Károlynak átadták a ho~szu parlament javaslatait, 
igy felelt: "Ha én beleegyezném követeléseitekbe, még ugyan min
dig födetlen fővel fognának előttem megjelenni, még csókolnának 
nekem kezet s felségnek czirneznének; a ti határozataitok formája 
még igy hangzanék : a ki r á l y ak a r a t a t e l j es i t v e a k é t 
kamr a á l t a l ; a pálczát és a kardot is még magam előtt vitet
hetném s képzelhetném, hogy van jogaram és koronám; de ezek 
terméketlen ágak lennének, mellyek a törzs elhalása után csakha
mar elszáradnának ; ami azonban a valódi és királyi hatalmat illeti, 
e tekintetben nem lennék egyéb többé mint a királynak képe, jel
vénye, árnyéka." Igy jellemezte a monarchiát, mellyet a Hannovcr-
ház elfogadni volt kénytelen. . 

Anna ut·alkodásának utolsó évei ármányok között folytak le az 
örökösödés körül; ö lelkismereti dolognak tartotta, hogy a trónt a 
praetendcnsnek biztositsa, mig a whigek a hannoverai házat akar
ták; s halála után ( 1714) csakugyan hannoverai l. György kiálta
tott ki utódaul. A nemzet Annát a j ó ki l' á l y n ö névvel tisztelte 
meg j s ö valóban megérdemelte ezen czímet; mert habár nem volt 
képes nagy események elökészitésére s azok felhaszoálását·a, épolly 
kevéssé volt nagyravágyó, hogy azokért az érdemet magának tulaj
donitsa, megelégedett azzal, hogy jót tett és megbocsátotta a sérté-
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aeket; s miután a politikai viharokat lecsillalpulva, az erkölcsöket 
megszelidülve, a kereskedelmi szellemet fölélénkülve találta, new 
volt szltkséges zsarnoknak lennie, s az ország a legnagyobb virág
zásnak örvendett alatta. Egy nö állott egy hatalmas szövetség élén, 
s bir~ja volt Európa sorsának kilencz éven át folytonos fényes győ
zelmek közepett, mig V. Károly utóda a sok koronát fején inogni 
érzé; Francziaország kevélysége megtört; a spanyol királyt;ág meg
osztá kincseit és birtokait a győztes jnövel. Az angol tengeri erö 
2:32 hajóból állott 9954 ágyuval és ötvenezer emberrel 1); Angol
ország jelentékeny területi hódításokat tett Európában és más vi· 
lágrészek ben, biztositotta magának a diplomatiai felsőbbséget, ki
terjesztette kereskedelmét windenfelé 2), sőt Portugalból kizárt min
den más országot a methueni szerzödéssel ( 1703). 

l) A tengerészet 1682-től 16é7-ig 12 millióba, 1688-tól 1697-ig 25 mil· 
lióba, 1698.tól 1700-ig 14 millióba, 1701-től 1712-ig 22 millióba, 1713-tól 1715-ig 
17 dlillióba került. 

") Azt hinné az ember, hogy Addison a m~i Londonról beszél, midőn ama 
lwrszak kere•kedelmének emelkedését ecseteli : "Londonban egyetlen hely sem 
tetszik nekem annyira s eg)'et st:m látogatok szivesebben mint a királyi börzét. 
Benső elégtételt szerez n• kem s bizonyos módon bizeleg Bngol hiuságomnuk, mi
dön honfitársaim s az idegenek illy gazdag társaságát látom együtt tanácskozni 
az emberinem mag!nérclekei felett, s midön meggondolom, hogy ezen város &ll 

egész földkerekség piaczává lesz. Meg kell vallanom, hogy a börze ollyformán 
tünik föl előttem mint egy nagy zsinat 1 mellyben az összes nem:.~etek , mellyek 
némi fontoss.6.ggal bit-nak, képviselve vannak. Az ügynökök a kereskedelmi vi
lágban hasonlitanak a politiksi világ követeihez ; alkudoznak1 szerzödéseltet köt
nek, s f"ntar~ják a jó viszonylatokat azon vagyonos társaságok között, mellyek 
Pgymástól teng~rek és oce/\nok által vannak elválasztva 1 vagy a continens kü
lönbözö szélein laknak. Örömem telt benne nem egyszer halla11i, hogyan egyenli
tettek ki valameily kérdést. egy jap/\ni és egy londoni alderman, yagy latni a 
nagymogul egy alattvalójlit tár~:lllágban egy muszka alattvalóval. Rendkivül mu
lattat engem a kereskedelem ezen ügynökei közölt mozogui, kik egymá~tól nyelvre 
és viseleire ltülönlöznek; ollykor egy örmény csoportba vegyülök, m11jd egy 
zsidó tömegbe, vagy hollandok között forgolódom; most dán, majd sv~d, majd 
franczia vagyok vagy inkább h~~onlónak ktpzelem magam azon régi bölcsészhez, 

·ki, midöo kérdezték tőle, hogy melly hazáb61 való 1 ezt (ele: é : "Ezen világ pol
gára vagyok. 

"Nagy barátja lévén az emberinem nek, öröm tölti el keblemet egy boldog 
és ~zerencsé~ soka8ág lát!s!n, elar.nyi; a, b ogy nyilvános ünnepélyességek al kal· 
máv al. nem tudom tartóztatni magam, 8 örömem egy-egy titkos könyüt Ctial ld 
sllemeimLöl. Ez okból rflndkivííl jól esik ~zemlélnem ezen emberek társalágát, 
kik mi~ magánügyeikben sikerrel müködnek, egyuttal a közjót is elömozditják ; 
vagy más szavakkal, kik családjaiknllk előnyös állást szereznek, ~zülöföliljökre 

vivén a:;:t, mi ott biányzik s hozván onnan, amivel ók bővelkednek. 
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Spanyolország, VI. Sándor pápának egy hullájára hivatkozva 
kizá1t rninden idegent indiai birtokaiból, s nem ismerte el Angolor
szág gyal'matait Ázsiában és Amerikában, mi a háboru örökös for
l'ását képezte. Csak 1670-ben ismerte el a bevégzett tényeket, s meg
engedte az angol hajóknak, hogy kikötöibe vonulhassanak, ha vihar 
elöl ruenekültek vagy valami kijavitni valójok volt. Ezen viszony
latok, mellyek a háboru által félbeszakíttattak, az utrechti béliekö
tés folytán ismét megujittattak mint voltak U. Károly alatt; ezen
fölül az angolok megkapták Gibraltárt és Minorcát, s a néger-keres
kedés szabadalmát harmincz évre. 

Angol bonk. 
Ne ru egy ember müve, de a társadalom uj helyzetének szüksé

ges ·következménycképen keletkezett III. Vilmos kil'ály alatt az 

"Ugy látszi!{, hogy a természet kiilönös gondot fot·dított arra, hogy ked
vezményeit a villt.g különbözö tlljl\in oszsza cl, tekintettel al{srvAu leuui a köl
csönös viszonylatokra és az ériutkezésrc a~ emberinem kö><ött, hogy a röldgömb 
kíllönbözö részeiben szülöttek az egym.l.~t(H va J(, függés bizonyos nemében élje
nek s a közös érdek valamennyiöl{et egyesitse. M•tjdne m mindl'n .;ghojlat termel 
valami kü Jönöset i gyakran jö valameily étel egy országb t'> l, mig a mártást hozzá 
i~mét mll.s országból kapjuk i Portngal gyümölcseit a llarbados sziget t"t·m.\uyei 
egészítik ki; egy ehin11i növény forriÍzatát egy intliai nád bele édesíti meg ~ a 
Philippinek adják a füszerel{et. európai italainkhoz. Egy urhölgy öltözete olly
kor száz éghajlat tet·ménye: a karmantyu és 11 legyezö a föld ellenkező részeiböJ 
jélnek; a fátyol a déliöv tájairól, a prémgallér a sarkvidékekről jő i a br,·cat 
szoknya Peru bl\nyáiból s a brilliánt nyakék Hindostan gyomrábéi került. 

.Kikötöinkbe minden éghajlat terményeivel megrakott hajók érkeznek ; 
asztalainkon nem hiányzik sem füszer , sem olaj, sem bor i ~;zobáinkat chinai 
szobrok s japáni iparmüvek díszítik ; reggelinl{ a föld legtávolibb részeiből érite
zik i Amerika füszet·eit használjuk, a Indiából hozott mennyezetes ágyakou nyug
szunk. Francziaország szöllei a mi kertjeink : a füszertermö szigetek ágyaink : 
a perzsák a mi selyemgyárosaink és a chinaiali ~ mi fazekasaiult. A természet 
minden szükségest ad nekünk ; de a kereskedelem véghetlenül sok hasznos dolgot 
szerez meg, s ezenfelül a kényelemnek , a féuyüzési l·zikkeknek és az ékítmé
nyeknek nagy mennyiségét. Nem a legki·oebb szerencséuk, hogy élvezhetjük az 
északi és déli éghajlatok legtávolibb terményeit, anélltül hogy éreznők amann»k 
telét, ennek égető nyarát, és mig szemeinitet Britannia zöld rétein legeltetjük, 
ízlelhetjük a délöv alatt termő gyümölcsöket . 

• Ezen okuknál fog'l'a, ugy hiszem, hogy az emberi társaságn11k nincsenek 
hasznosabb tagjai mint a kereskedők. Ök egyesitik az emberinemet jó azoigá
Jatok kölcsönöij ltözvetitése által, azétosztják a tenné~zet adományait, alk;,Jma
v.fi.st adn ak a szegényeknek, kinc.,eket sz ereznek a gaz(laguak, fényt a nagyok
nak; az &l'lgol kereskedők blmyáink óuját ar .. uynyá változtatják, s a gyapjut 
rubinnal cserélik ki i a mahomedll.nok a mi g;árainlcb61 került po<Szt6t viselik, 
s 11 hideg égöv lakói a mi juhaiuk gyapjúval födik te:;töket.~ 
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államadósság, melly egy föl nem mon~ható, de igenis átruházható 
tökéböJ állott, mellynek kamatait az állam fizl>ttc. Az államadóssá· 
gott eltöröltettek, vagyis inkább az illetök nJegcsalattak II. Károly 
által, ki a 2,800,000 font sterlinggel adós kincstárt bezáratta j mind
azáltal transactio folytán G64,226 font sterling föl lön jegyezve az 
:illam fökönyvébe, 8 ez maradt az egyedüli nemzeti adósság a for
radalom elött. Vilmos Hollandia, Genu a és V eleneze péld~jám be
hozta a nagy kölcsönök rendszerét, 8 1699-ben kiséreltek meg elő
ször egy jelenleg általánosan szokásos müvcletet, tudnillik a liamal
láb leszállitását, melly 5 százalékot tett. Vilmos király uralkodásának 
végén az államadósság 16,394,702 font aterJingre rugott j Anna ki
rálynő alatt, midön a börzejáték már kifejlődött, ötvennégy millióra 
emelkedett. Kezdetben távolról sem fogták föl az államadósság fon
tosságát, azonban csakhamar belátták, hogy maga az alkotmány biz
tosítja azt, miután a parlament által szavaztatik meg. Ezután tör
lesztési alapot állítottak föl, s hogy ezt szaporítsák, az állam összes 
hitelezöi egye<;íttettek egy Déltengeri kereskedolmi tár
B as á g-ba, melly Mexikóra, Perúra cs a spanyolok több~ indiai bir
tukaira nézve kiváltságot nyert. 

1604-ben a skót Pattcrson, hogy a kormányt a zavarokból, 
mellyekbe a forradalom taszította, kisegitsc 1 azon indítványt tette, 
hogy köttessék 1,200,000 font sterlingro kölcsön, mollynek aláírói 
évenkint százezer fontot kapjanak s szabadalommal birjanak aranyra 
váltható bankjegyeket kibocsátani mint A n g o l o r B z á g b a nk
t á rsa s á g a. Patterson, ki a királynak és a kormánynak illy nagy 
szolgálatot tett, polgártársai, üzletbarátai és a király által üldöztetve 
Amerika vadonjaiban veszett el j de a társaság virágzásnak indult, 
s a kormánynak tökéket rszerzett, elannyira, hogy 1709-bcn a bank 
alapja már 4,400,000 font sterlingre emelkedett, s meg tudta akadá
lyozni a versenyző bankok keletkezését, nemkülönben elöjogot nyert 
papírpénz kibocsátására. A kormány nyolcz százalékot fizetett, biz
tositékul bizonyos adókat kötött le, s ezenfölül az igazgatási költsé
gekre évenkint 4000 font aterJinget fizetett. 1781-bcn az eredeti 
töke ll,642,000 font aterliogre emelkedett s a kamatláb három 
százaiékra szállt le j a bank üzlete csak arany és ezüst rudak ra szo
ritkozhatott. Midön 1833-ban a bankf!zabadalom husz évre meghosz
szabbittatott, az állam az intézetnek tizenöt millióval tartozott, 
melly három százalékot jövedelmezett j ezen ös~zeg leszallittatott 
11,150,000 font sterlingre. A bank fogadja cl és fizeti az állam 
annuitásait és rente-jait, forgalomba hozza a kincstári jegyeket, 

XVI. 24 
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biztositván azok kifizetését, s elölegezi az államnak az egyenes adó 

jövedelmeit. 
Keletindlal társaság. 

Erzsébetkirálynő 1GOO-ban egy indiai társaságot alapí
tott, melly kezdetben virágozván, utóbb szeroncsétlenségek és Visz
szaélések folytán megbukott, s emellett a szabad kereBkedés barátai 
által megtámarhatott. A parlament ennélfogva felfüggesztette s meg
engedte, hol,!y mások i» szabadon kiildhessenek hajókat Indi:iba. 
1G98-ban ebből egy második társaság keletkezett, melly a megszo
rult kormánynak krt millió font slerlinget kölcsönzött az engedélye
zésért, s rövid i<lö mulva egyesült a régibb társasággal Ke l e ti n
dia i ke1·eskedelmi társaság czime alatt (1702). 

Skóczia panaszkodott elhanyagoltatása felett, mig szomszéd
jának gazdagsága m p!·ól napra emelkedik j szintén kiváltságot nyert 
tehát egy skót társaság alakítására az Afrikával és Indiával való 
kereskedelem közv<ltitése végett, olly joggal, hogy gyarmatokat és 
v1írosokat alapíthasson európai fejedelmek által nem birt területeken. 
A sltót társaság három gyarmatot alapított Portohello és Panama 
közölt olly kedvező helyzetben, hogy ezáltal fölébredt a többi hatal
masságok féltrkenységc, minek folytán III. Vilmos indíttatva látta 
magát ezen gyannatok megszüntetésére j a skótok tehát ezen válla~ 
lat által nagy összegeket ves>.ítettek, ami a nyomás és a pártoskodás 
által okozott bajokat az országban még inkább növelte. Anna ki
rálynő sc·gíteni akarván ezeken , Ul'alkodá.sának kezdete óta azon 
gondolkozott, hogy Skócziát azorosabban An gliához csatolja; meg
erősítette ott a presbytcrianisruust az episcopatusnak kizáráKával ; 
vég1·e elrendelte a két ország teljes egyesítését, s 1707. május 12-től 
kezdve a két ország az egyesült nagy-bt·itanniai király
sá g o t volt képezendö, l{épviselve egy parlament ~Utal, egyenlő jo
gok ban és kiváltságokban részesítve, egységes pénz-, suly- és mér
tékrendszerrel; Skóczia tizenhat taggal volt képviselve a pairek 
kamarájában s negyvenöt által az alsóházban, vagyis a törvényho
zásban tizenegyedrész képviselettel vett részt, mig az adóterheknek 
c . .;ak negyvenedrészét viselte. !tlindazáltal a skót hazafiak fájdalom
rnal fogadták ezen intézkedést, melly megfosztá hazájokat a függet
lenségtől, saját ldrályaitúl, aggodalomra adott okot, hogy az epi
scopalis egyh:'tz tulsulyra emelkedhetik, a főnemességtől elvonta az 
elöjogot a nemzet képviselésére, habár mindezekért Skóczia kárpót
lást nyert a rendes kormányban, a polgárháboruktól való megsza
badulásban1 s megnyilt részére az ut iparának s kereskedelmének 
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emelésére. Sokan ellenezték tehát az uniót, s kiilönösen a Jabobiták, 
a walesi herezeg hivei j - "Wallace, Douglas, Campbcll, oszlopai 
a Ml<ót független ségnek, hol vagytok?" kiáltott föl Hamilton herezeg j 
ígéretekkel, vesztegetésekkel, hízelgéssei végre sikeriilt az egyesü
lést 1707-ben keresztülvinni, 8 a skótok biztosittattak, hogy a skót 
egyház kizárólag presbytcrianus marad. 

Ezzel végződik Skóczia története ; 8 a mi költői volt benne, 
az engedett a földipar virágzásának, a müvészet és a kereskedelem 
haladásának, s azon jó és balsorsnak, mellyben Angliával részesült. 

HUSZADIK FEJEZET. 

A n g o l i r o d a lom. - J o g t u d ó ::; ok. 

Az angol irodalom e században aranykorát érte el. 
Spencer és Skakspeare után Cowley Ábrahámot tartották leg

nagyobb költőnek (1618-67), ki egy Davideis czimll müvct és 
szám os lantos költeményt í:rt; nem annyira a képei( re, mint inkább 
az érzelemre fektetvén a fösulyt, olly ){ö)teményeket tett közzé, mely
lyek ál!al nagyobb hirnévre tett szert, mint ama ~or valódi költője, 
Milton János. 

Milton. 
l\lilton ( 1608-7 4) elejéute latin verseket készitett, s C om us

ával (Hi34) mesijze tulszárnyalta azon kört, mellyben neveltetett, 
nem szolgai szabályszerüségre törekedvén s Johnsonnáljobban föl
haaználván a classikusokat a méltóság és ékesszólás ebajátitására. 
A . corupositio teljesen hibátlan, az iráiy is majdnem, mindenütt 
egycnlöen emelkedett levén, kortársainak ingadozásai nélkül; ~;: a 
mennyiben az valamelly idegen és holt nyelvben lehetséges, ere
detiséggel párositja a rendkívüli utánzó tehetséget s bizonyos nemes, 
elfogulatlan jellemet. L i c i d as czímü, pásztori allegori:ija, mellyben 
szent Péter a tenger mythologicus istenei között szerepel, a legked
vesebb költészet bájaival van felruházva. A V i d ám-ban és T ö p r e n
k e d ö-ben válogatott és találó képek ragadják meg a figyelmet. A 
Sz ü l e t é s-röl szóló ódáját némellyek a legszebb angol l( öltemény
nek tartják. 

Olaszországban ismerte Galilcit, lelkesült Hó ma nagyszcrü 
romjai fölött; Nápolyban Mansót tanulmányozta, ki ugy beszélt Tas-

24* 
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soról, mint elvesztett kedves barátjáról ; Milanóban ellladatni látta 
Andrein i A d ám-ját, melly állítólag először költötte fel benne azon 
eszmét, hogy megénekelje az ember első bünét. Midön hazájában a 
vihar kitört, ö is részt vett a theologiai vitákban, mellyek poli_tikai 
ezéloknak sz.olgáltak takaróul, átengedte magát a forradalmárok 
ábrándképeinek, s heves iratai által megismertette magát Ct·omwell 
által, ki öt titkárává nevezte ki. Korszerü apróbb müveket bocsátott 
közre, s A r e o p a g e t i c á j á t, mellyet a sajtószaba'dság érdekében 
írt, emelkedett ékesszólás, egyszersmind azonban pedánsság és epés
kedés jellemzik. Kifakadásai a lefejezett király, valamint bizeigései 
a protector iránt j6hiszemüség által V9nnak sugall va; Milton általá
ban soha sem hazudtolja meg democratikus hevét, az alkotmányos 
szabadságok szeretctét, a kötelesség eszméjét s azon bátorságot, mally
nél fogva olly nézetcket is pártolt, mellyek nem voltak népszerűek. 
Elvesztvén szemevilágát, nagyravágyás nélkül folytatta hivatalát, 
gyülöletet tapasztalván az egyik, s clhanyagoltatást a másik párt 
részéröl. Illyformán ö a szabadság, vakhit és boszu érzelmeit egye
sítette lelkében; midön késöbb a tevékeny életből az elmélkedésre 
tért át, s midön látta, hogyan semmisülnek meg ábrándképei B vesz
nek el egymásután barátai, abban keresett vigasztalást, hogy feli
dézte elméjében Homér, Isaiás, Plato, Euripides emlékeit s önmaga 
fölött elmélkedett, miböl aztán ama benső költészet, ama mélabus 
gondolatok származtak. Fcleség~nek, midőn arra sarkalta öt, hogy 
tagadja meg lelkiismeretét és irodalmi méltóságát, miáltal pénzre te
hetne szcrt, igy válaRzolt: "Látom, hogy te is olly an vagy mint min
den más nö ; te hintót szeretnél, ~n pedig miot becsületes ember aka
rok meghalni, mint éltem." 

Ötvenkilencz éves korában ki ak.arta nyomatni hösköltemé
nyét, mellyct zavarok között és békében ltészitett: a censor azon
ban megakadályozta ezen szAndékának valósitását, mindenütt ezél
zásokat vélv~n fölfedezni, s például azon helyet is vétségnek nyilvá
nitván, hol a sátán elhomályosult dicsősége napfog.)'atkozáshoz ha
sonlittatik 1 melly "forradalmak iszonyaival rémiti a királyokat." 
Tisztába jövén a sajtóbirósággal, kiadót kellett hajhásznia, mig végre 
bizonyos Simon nevU meaterrel abban állapodott meg, hogy az nE I
V es z t e t t p a r a d i csom é r t, vagy bármi más ezimmel ruháztassék 
is fel a nevezett költemény," öt font e teriinget kap; ugyanannyit, ha 
ezer háromszáz példány kel el ; ismét annyit, ha netán második kia
dás válván szUkségessé, ebből szintén ezer há romszáz p~Idány ta
lálna vevöre. 
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Illy föltételek mellett kelt el azon költői mü, melly jelenleg az 
angol parnass us dicsőségét képezi. Grotius í' gy A d am us e x u l 
c,zimü mllvet irt, mellyböl Milton némellyek szcrint a kigyó leírását, 
Eva kérelmét férjéhez a bűn után, ennek beszédét az angyallal a 
teremtés fölött, a paradicsomból való kiüzetést vette át. Ugyanezen 
tárgygyal foglalkozott a hollandi Macropedius is. Andrein i Á d á ro
jából Milton nyilvánvalólag sok jelenetet vett át. Masenius német 
jeszuita azon időtájban egy A n d r o fi l us czimü allegoricus drámát 
irt (1657), mellybcn előadja az ember bukását, ki Andromisus áská
lodásainak esett áldozatul a Androfilus által megszabadittatott, ki 
békeáldozatul ajánlja fel magát Andropaternek. Milton innen is 
több eszmét vett át; még többet ugyanannakSar c o ti s czimü munkájá
ból, mellynek menetét, gyakran képeit és szavait is követte. A német 
költő azonban hideggé tette müvét azáltal, hogy benne csak allegoriai 
személyeket szerepeltetett. De utóvégre is tesznek-e valamit ezen átvé
tclek? Hornér is fölhasználta a népdalokats Dante a legendákat; az a köl
tő, ki müvébe lelket tud öntenis azt halhatatlan virágokkal földiszíteni. 

A Milton által választott tárgy megfelelt a protestantismus szel
lemének s a pUt·itánok ábrándos fölmagasztosultságának; a jó és rosz 
kérdése az ember sorsában, s a bukás dogmája foglalják magukban 
a költő és kortársainak eszméit .. Már pedig a teremiés1 a bukás és 
megváltás ugyanazon dráma részei, a nem is választhatok el cgymás
t.jl; Milton maga is érezni látszott ezt, me rt késöbb a V i as z a n y e r t 
p a r a d i csom o t készítette, me Ilyet némellyck nem tartanak aláhb
valónak az E l v e a z t e t t n él, de ha dicséretet érdemel az egysze
rUség és élénk párbeszéd, a folytonos okoskodás fá1·asztólag hat. Az 
ember eredete bizonyára más érdekkel bir, mint Thebae1 Trója, Je
ruzsalem1 Páris ostromai, vagy Ulysac!! és Aeneas utazásai, a vallási 
költeményekben azonban kevés tér van engedve a képzelőerőnek; 
idejárul még, hogy Milton protestáns levén, sok olly képet, ,töl·téne
tct és hagyományt volt kénytelen nélküliizni, mellyekct Dante és 
Tasso használtak; ennek tulajdonathat61 hogy még a Talmudban és 
Koránban is halászott. 

Valamint Dante, ugy ö is komoly é!! elmélkedésre hajlandó 
volt; ö is arra érezte magát születve, hogy uj életre ébreszsze a köl
tészetd: okoskodásokra, czélzásokra, szörszálhasogatásokra él viszsza 
tudományávhl, s korának finomabb ízlése nem mindig tartja vissza 
a helytelen képzelödéscktől. A hazai ég egyhangusága hátrányosan 
hat nála a változatasságra; s mig a világosság, zene és mozgás ama 
három fő eszmP1 DIRilyekkel DflntP a paradicsoroot elénk állitja: 
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Milton kevésbbé szellemi képc>ket használ i ezenkivül városban nö
vén fel, késöbb pedig megvakulváu, kevésbbé festöi mint összhang
zatos. Dante képei önmaguktól ajálkoznak azzá, amik; Milton képeit 
gyakran csak a beavatottak értik meg, s többet érnek az által, amit 
sugallnak, mint amit elénk állítanak. Az olasz költő átszellemült az el
mélkedésben, földi eszmékből indulván ki, mig az angol elejéute 
drámai formát akarta választani (a vázlatot bírjuk), s theologiájá
ban az anthropomorphismus és arianismus felé irányu It, elanynyil·a, 
hogy Istene néha még anyagibb ruint ezt a héber nyelv megengedi, 
s Krisz!ut~ felsöbb és elsőszülött lény, de teremtve van. Dantéban 
mély érzelem, Miltonban emelkedett gondolat; amaz mindent a leg
világosabhan és rész)etesen, szám, mérték szerint, összehasonlítva ir 
le, mert ugy beszél, mintha mindent ö maga látott, érintett volna; 
Miltou sokkal zavartabb, mint aki másokkal történt dolgokat be
szél eL 

Dante azonban csak hazája kisszerü zavarait látta, s nem merte 
volna a sátánt olly szépnek festeni, minöt Miltonnalc kora hatalmas 
clemagogjai sugalltak 1). A szellemek Danteban emberi szf!mólyek, 
emberi jellemekkel: Miltonuál a természetfölöttihez közelednek; 
nem elvont személyek, nem szörnyek; az cn1beri termeszetb()) csak 
annyit tartanak meg, amenynyi szükséges arra, hogy érthetők legye
nek az ember előtt, különbeu pedig némi titokszerü lepellel vannak 
beföd vc i még a démonokat is különféle jellemekkel ruházza fel, ami 
különben összeegyeztethetiennek látszott a tárgygyal ; az angya
lokat nem ruházza fel azon tökélylyel, mellynek nincs érdeme, mert 
nem kerlll erőfeszítésbe. Ádám és É-.·n sem tiinnek föl amaz ártatlan· 
ságban, ruelly ruinden meghasonlást vagy érzelemharczot kizáma, s 
teljesen uj azon szerelem leírása, melly részét képezi az ártatlanság-

1) "A sátán jelleme olly vegyiiléke a gőgnek és érzéld engedékeny, égnek, 
mclly önmagáhnn tuláljn cselekvé.,énck iudokát. Olly jellem, minöt kic·s111ybeo 
gyakrlln látni a politik1IÍ szintéren; mindazon nyughatatlanság, vakmerős{;g, ra
vaszság, mellyek ar. en,bcri faj 11agy vadászait megkülönböztették Nimródtól 
egész Napoleonig. Azon eKzme, rnclly rendesen elvakitja a sol{aságot, abuan áll, 
hogy ('zen ugynevezett nagy emberek, valamclly nag-y czélra mUl.ödnek. Milton 
figyelmesen Idemelte sátánjában ezen tnleágos önszeretetet, ezen határt nem is
merő önzést, melly inkább ezeret urall{odni a pokolban, mint szolgálni a menny
országban. Elleutátbc helyezni ezen önzéijt az önrnegt agadissal és köteless éggel, 
s l{imutntni, willy eröfeszitésekct l«lollelt tennie, mig czélját elérte: ez volt Mil
ton különös czélja a sátán jellemében; e jellemet azonban olly ritka bátorsággal, 
olly na~;yszerü szenvedéselíkel, olly elboru "lyosulL fénynyel tudta felru!Jázui, l10gy 

a költői emelkedett:;ég legmag:1sabb foké.t képezi." Coleri~e' 1 llom.ains 176. l. 
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nak, s azon gyönyör feslése, mellyet Isten jutalmul adott. Mindazon
által som kiváncsiságot, sem érdekeltséget nem kelthet valameily ál
talánosan ismert tárgy, B a hol a teremtö és teretlltmény közötti har
czok nem maradhatnak egyensulyban; valamint nem gerjeszthet 
szánalomra az angyalok lázadása vagy az ember engedetlensége. 

Jól ismervén a görög szinmüvészelet s kelleténél nagyobb cso
dálója levén Euripidcsnek, Milton hámulat0san rendezte el tárgyát, 
s ezt mindazzal felruházta, mi jót elődeiben talált. A nyelvet., melly
beo tulsulyt engedett a latin elemuek a szász felett, mcsterileg ke
zeli, áthágván vagy mellözvén a szabályokat, szállloB kihagyásokat, 
áttételeket, ltözvetett szóvonzásokat, idegen vagy holt nyelvekLől 
vett szókat és mondatszerkezeteket ilnsználván, mi által kcllemct, 
eriíteljet, hangzatosságot önt miivébe s n l~gnagyobb lökélj ben mu
tatja fel hazai nyelvének nagyszcrt\ségét. Tanulminyozta az iisszhang
zatot, nehogy a feloldott versek prózába ntt>njenek át, s Ú111bár ver
sei sokhelyt nehézkesek, de ritkán gyöngék; miudcn müvclt angol 
tud Milton verseiből néhányat könyv nélkül, mit c:;ak a tulajdon ne
vekuek lehet köszönni, mellyek azonbau ollyk{,pcn vannak elhe
lyezve, hogy gyönyört okoznak a léleknek és sok együttes gondola
tot idéznek elö. Milton legfőbb érdeme épen abban áll, hogy sokl{al 
többet mond, mint amennyit kifejez, arra kényszeritvén ekként az 
olvasót, hogy képzelőtehetségével segitsen magán, vagyis kellemesen 
használja saját tehetségeit. 

A Samson Agonistes czimií, drámai alakba öltöztetett 
lyrai költeményben a gondolatokban több eröteljet, az irályban ke
vesebb költészetet találunk. Sonettjei, arnbár csin vagy finoms:\g te
kintetében measze mögötte állanak Petrarca vagy Filicaja enemű 
költeményeinek, szigoru irályt s egy~éges mély érzelmeket támak 
elénk. 

De hogyan is lehetne föltalálni háborgás idökben a b ék és fü
l e t, meJlyet a muzsák szeretnek? A költészet tevékenységben állott, 
az irodalom a parlamenti szónoklatokban és pillanatra számított ira
tokban; a bölcselem, szimüvéazet, rajz röpiratok alakját vették föl. 
Az E l v es z t e t t p a r a d i csom b ó l alig kelt el három ezer péhl.\ny 
tizenegy év alatt; az ujabb királyok ama bét·enczek ócsárlásainak 
engedték át a fenséges müvet, kik mindenkor ké~zek nyil:>ikkal 
üldözni azt, kire a hatalmasok rosz szeromol néznek; végre Addison 
földeritette a mü érdemét. 

Nagyobb hirnévre tettszert W aller Edmund (1G05-87); kiiny

n~ed esinnal kezelvén a nyelvet, kerülvén 8 modoross.i.got éd ui va-
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tos eszméket, állandóan kedveltté tette magát, ámbár nem árul el 
valami különös kP.pzelöeröt, s költeményei nem annyira szépek, mint 
inkább hibátlanok. Cromwell tiszteletére irt E l o g i u ro-jában sok az 
összhangzat, de kevés az erőtelj. 

A Stuartok visszatérése magával hozta a francziák utánzását, 
s Shakspearc polgártársai egész önmegadással kezdék követni a 
merev franczia szabályszet·üséget, de mégsem annyira, hogy ez ál
tal a nemzeti szellem elfojtatott volna. Bntler Sámuel (1612-80) H u
d i b r a s-a a legolvasottabb és keresettebb költői mií volt, s II. Károly 
idézte ennek verseit szerzöjök előtt, hamindjárt nyomorban engedte 
is öt meghalni. Az ö puritán lovagja és Rufus-a ugyanaz, mi Cervan
tes don Quixote-ja és Sanebója; nevetség tárgyává tevén ama fele
kezet vad és tulságos buzgalmát, hasznos azoigálalot tett a. béke és 
trón érdekében j de nemeslelkű eljárá3 volt-e olly nézeteket osto
rozni, mellyekért a bitófán kellett biinhödni? Őt e en ki sem utánozta, 
hanem megöregedett azon eszmékkel és tényekkel, mellyckre czél
zott. Azt szokta mondnni, hogy a franc:~ia versek közöl egyik mindig 
az érzék, másik a rím kedveért létezik. 

Rochester (1648-80) mint nagy ur és mindig részeg, olly fo
kig vihette a gunyt, melly másnak nem volt megengedve; ennek 
bizonyságát látjuk az ember és a házasság ellen intézet két satyr<ijá
ban, mellyekben ritka képzelő erő nyilvár.ul. 

Az angol nyelv kicsiszolódott, kikliszöböl tetvén a latinos, kiilföldi 
bizarr szólásm6dok s könnyedségre fordíttatván a fögond, mi azonban 
gyakran hanyagsággá és köznapisággá fajul!, melly, minthogy hi
ányzott a francziák müvelt társalgási modora, nem kerüli a durva il
letlenségeket s korcsmára és még roszabbra emlekeztct. Ezt tapasz
taljuk Roger l' Estrange illetlen, de fölötte népszerü aesopi meséiben. 
Ho bbeeben találjuk az elsö jó és világos prózát, mellyben csak nagy
ritkán vehető észre némi aljasság vagy szenvelgés; Cowley prózája 
tiszta gyengeség nélkül, bizalmas önelvetés nélkül j illyet találunk 
Velynnél is, ki Angolország leírásában (1651) az akkori azokásakat 
beszéli el, mint olly egyén, ki sok országot látott s utálja a forra
dalmi zavargásokat. 

Drydcn. 

Dryden János (1631-1701) minden akart lenni: satyricus, 
leiró, elbeszélő, oktató, lyricus, itész, forditó, drámaíró. A felaján
lások és eHíszók, mellyekkel müveit kisérni szokta, itészi hírnevet 
szerezlek neki; cle ahelyett hogy az emberi lélekbe hatolna, inkább 
a nyelvet és gondolatokat elemezi, s józan felfogása kárpótlást nyujt 
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megjegyzéseinek aprólélwssága- és szeszélyeért. A francziákat utá
nozza és sok szót veszen át tölök, de mint a tulajdonnevekkel szo
kás tenni, anélkül hogy megváltoztalná saját nyelve mondatainak 
eredeti szabatosságát, s a kihagyások és mctaphorák basználatát; 
sőt az északi nyelvek gazdagságával majdnem bibliai egyszerüséget 
párosított, miböl egy olly költői it·ály származott, me Ily a drámai szel
lem és benső érzelem hiányát talut·ja. Pénzszerzés végett az udvar 
szolgálatába szegödtette muzsáját j előbb a protector lordot énekelte 
meg, aztán testestüllelkestül a Stuartoknak adta el magát elannyira, 
bogy végül katholikussá lett s mint udvari költő száz font sterling 
és egy hordó bor fizetést kapott. Vilmos azonban megfosztotta hiva
talától s a nemzet által elfeledve halt meg. 

A b e a l om é s A c h i t o p h e l czimü igen terjedelmes satyri.já
ban a legjobb dystichonok olvashatók, mellyek addig az ideig angol 
nyelven mel!jelentek j kifejezései keresetlene l<, átmenetei könnyük j 
azon heves kifakadásokat, mellyeket a korszellem hozott magával, 
legalább szellemmel fűszerezt e. A Sz a r v as t e h é n és a p á r d u c z 
vallási allegoria, mellyben a legjobb érveket helyezi a szarvastehén 
szájába a katholikus hagyomány védelmére. A szent Caecilia tisz
teletére irt ódát, ámbár nyelvezete erőteljes és élénk, véleményem 
szarint érdemén tul magasztalják. Dryden Horácz némelly mliveit is 
sikerülten forditotta j kevesbbé sikerült Virgilius. Chaucer és Ariosto 
példájára közönséges kifejezéseket és könnyed irályt használt, mi
nek folytán Chaucer- és Boccacciótól kölcsönzött beszélyei, ámbár 
alakra nézve el voltak hanyagolva, rokonszenves fogadtatásra talál
tak. Az A n n us m i r a b i l i s czimü, s százhatvanegy négysoru 
versszakból álló müvét három hónap alatt készitette j ez talán leg
jobb müvének tartható. Hivatásánál fogva a szinmüvészettel is kell
vén foglalkoznia a szellem hiányát okoskodással igyekezett póto Ini. 

Shakspeare-rel éltek Johnson, kiváló de kevéssé képzelemd us 
iró; Bcaumont és Flctcher, kiknek müvcit kivétel nél kiil mély ér
telem és emelkedett szellem jellemzi, s kiket hizelgő kot·uk még a 
tragicum legnagyobb mcstere fölé is mert helyezni t) j s csakugyan 

1) Dryden egyenlöknek mondottl\ ll ket,, ilmt.4r néha igazsÁgot szolgkltat 8 

nagy költönek és igy s?.ól: "Sha.kspenro a jel<>nlegiek és tal:ín a régiek között 
is a legkiterjedtebb szellemmel birt; a term,íszet öss1.e8 képei lelke elött állot
tak, s a azokat flr.radság né lk lll és sugaliMból használ tn. Kik öt kevés tamtl
máuyról vádoljt.k, a legnngyoilb dicsérettel halmozzAk el, m"rt lisztönbl:ll tudott ; 
nem volt szüksége könyvelu~>, hogy olvas>a 11 természetet., hanem suját lelkébe 
nézelt, e ilt találtil fel M.t. Nem mou•lom1 hogy mind!'nkor bnsonló önmagához; 
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aKétncmes unokatestvér saTüzesbu:togányulovag 
méltók arra, hogy az utókor számára is fönma1·adjanak. Shakespeare 
emez iskolája akkor ért véget, midön a szigoru puritánok uralkod
tak j az önmegtartóztatás azonban csak növelte a vágyat, minek 
folytán a Restauratio után megszaporodtak a sziuházak s uöknek is 
megengedtotett a föllépés j ezenkivül Davenant Vilmos II. Károly 
paraucsá1·a Francódaországba utazott, hogy tanulmányozza az ottani 
javításokat, a mozgó díszítményeket s a zene-operát. Ezen uj fordu
latot különösen Dryden pártolta, ki azzal állott elő, hogy a hősi drá
mának egy uj nemét találta föl j darabjait csín és folyél.ony verse
lés jellemzik, de nincs erő cszméiben, sem igazság jellemeiben, s hi
ányzanak a mélyebl> érzt>lmek; nagy neveket hajhász, de nem éb
reszti életre fizeHemeiket; szereti a szini hatásokat, egymásra hal
mozza az eseményeket, anélkül, hogy legkevésbbé is törödnék a va
lószinüséggel, megelégedvén a külső nagyszerliséggel vagy a hang
zatos szavakkal j sejtelme sincs arról, milly hatást képes előidézni va
lamelly Itiven festett jellem. Az angolok megunták darabjait, s ö egy 
középfajra adtamagát1 mellyhez aSpanyai szerzetes, Don 
Se b as t i a n és M i n d e n t a sz e r e l em é r t czimü ruűvei tar
toznak. 

Johnson halála utAn Otway Tamásnak (-1685 Á r v a és A 
me gs z a b a d i t o t t V c l e n c z c czimü darabjai volnának a legjobb 
tragédiák, noha a tul8ágos declamálás nagy hátráuyukra válik; csak 
azon nő által nyernek némi vonzerőt, ki nem (·rdemelt szenvedések
nek esik áldozatul j Rowe Miklós ( -1718) kedves és érdekes szo
morujátékai telve vannak czélzásokkal Lajosra és Vilmosra. Mellözünk 
egyebeket, elégnek tartván fölemlitni, hogy sokan, söt maga Dryden 
is elég vakme1·öek voltak átdolgozni Shakspea1·e drámáit. 

Abbahagyatván a vegyes romantikus dráma, a két faj külön 
kezeltetett j a vígjáték, ámbár tulajdonképen a bün megutáltatására 
voll irányozva, aljasságolua vetemedett, minek okát a korcsmák 
folytonos látogatásában s a magasabb körök, sőt az udvur bárdolat
lanságáb.w is kell keresnünl<. Egyedüli tere a londoni élet és a sze
relern volt ; a zavar és hosszadalmasság közölt azonban kitünő jel
tem festések tüunek elő. Congréve Vilmos (1672-1729) az egy-

ha az volna, a legnagyobb f~diakhoz sem lthet11e öt hasonlit:mom. Gyakran 
l<özoapi, izetlen; a lwmikai erő du rv:L:;ággá, &ll emell<t>dottség dagí~lylyá fajul, 

d~ mlndenlwr nagy, midőn ot·re all<alma nyilill; és sohasem lehet monuani, IHlgy 

midőn SJ,akRpeare valamelly, szellemének Ull·gfelclö tlLrgynt talált, annyira 11e 

ewelkedeLL volua a tilbbi költői,, mint a cyp1·u~ az alac~ouy fuzflLk fölé." 
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11zerüség rovására epigrammai szellnmet fitogtat müveiben; ö is Moli
ére nyomdokait követte, nyolvezete azonban ujabb, s még a gazembe
reket is ugy baszélteti wintha becsületes emberek volnának. 

Ezen franczia utánzás az egész elaseikai időszakon át tartott, 
vagyis 1661 -től 1714-ig; ezen idöszak höveJkedett középszerő ver
selők ben, kik kerülték a prózai tömeget. Ez időtájban is sokat vitáz 
tak az ó- és ujkor elsősége fölött j Temple Vilmos államférfiu, nem 
ugyan eredeti iró, de aki legalább fel tudta használni azt, amit tudott, 
feJtHetesen s a leggyöngébb oldalról, vagyis a tudomány szempont
jából védte az ókort, mig az ellenkezőt Wolton Vilmos vitatta (1694.) 
Denham János C o o p e r d'o mb j a czimü muukája (1653), első 

mintája ama helyiérdek ü com positióknak, mellyek ezé! ja volt vala
meily tájékot történelmi emlékekből és egyes esetek fölötti elmél
kedésből vett szépitésekkel díszítve leirni. A nagy lázadás történetét 
a nagykanczellár Ciarendon írta meg (-1674.) 

Általában elmondhatjuk, hogy a rendszernélküli de szcllemdns 
irodalomra szabatos irodalom következett, mcllyben az ité8zi szel
Jem emelkedett tulsulyra, minthogy a dolgok rendbehozása után ke
vés lelkestlltséget lehetett meriteni ugy politikai mint vallási téren 
a nemesek és kereskedők között fölmerül t csel8zövényekböl. Az Anna 
uralkodását kisérö béke és févy megkedveltették a tudományokat; 
gombamódra termettek a hivatalos magasztalások, s Congréve egekig 
emelte Marlborough-t, süt még a pénziigyminisztert, Godolphint is. 

Swlft. 

Az ingerkedő, hanyag, képzelgő Swift_Jonathás (irhoni szár
mazásu, 1667-1745) igy szólott Pope-hoz i 11 Mnnkáimnak föczélja 
bo8zantani a világot inkább, mint mulattatni j s ha ezen czélt életem 
és vagyonom veszélyeztetése nélkül érhetném el, a legfárauhatlanabb iró 
lennék, aminőt ü n valaha látott." S meg is két nö halt meg szerelem
böJ miatta; számos hason-korbeli ir6 bátran védelmezte Swiftet i az 
urak keresték s ö fensöbbségének öntudatában elfogadta védelmöket 
Bolingbroke örömest társalkodott ezen hat11lmas pamphletistávai;Steele, 
heves ám bár nem igen eszélycs haz11fi1 az általa irt czikkek folytán 
belép a kamrába, honnan azonban nem sokára kiüzik. 

Mindnyájan olvasták G u ll i v e r U t a z á 8 a i L i l i p u t o r-
8 zá g b a n czimü munkáját1 melly csupa éles czélzásokból áll s ele
jétől 'végig a szellemdusság jelJegét viseli magán j megvetvén mások 
véleményeit, rikító cynismus jellemzi festéseit. A gyermekeket meg
nevetteti, a felniitteket azonban fájdalommal tölti tuls.ágosun scep
tikus sarcastikus parouiája, melly földig alárt~za nz embert s megmu· 
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tatja neki elvetemültségét anélkül, hogy erény, tudomány, önmagába 
vagy lsten be helyezett bizalom által ismét fölemelné. De nem is 
volt valami különös érdem kcserü igazságokat mondani el egy sza
bad országban, hol annyi más, sokkal egyenesebb ut létezett az ujjá
születésrc. A H o r d ó-ban keserüen kigunyolja a lutheranusokat, 
katholikusokat, kálvinistákat, presbyterianusokat és quakereket, va
lamint a Köny v ek h a r c z á. ban a korabeli irók at. Po pe-nak eze
ket irta: "OJiy megvetést tapasztaltam közöttünk a vallás, a morál, 
a szabadszág, a tudomány s a józanész iránt, hogy tulhaladja mind
azt, amit valaha bármelly régi vagy ujabb könyvben olvaRtam, s meg 
vagyok győződve, hogy ezen uralom különcz, elvetemedett, gyönge, 
gonosz, gyászos, pártoskodó, kimagyarázhatlan1 nevetséges, képtelen 
rendeleteinek teljes története betöltene tizenkét in folió kötetet sűrű 
nyomással és nagy papit·oson. u 

Az ékesszó~ás, melly a forradalom ut~n fontosságot nyert a par
lament által, jóval külöubözik a hajdanítól, miuthogy mi positív 
és prozai apróságokba, körülményes czáfolatokba, s a közjóra nézve 
fontos, de az előadás költői szinezetére nézve hátrányos ré~zletezé
sekbe vagyunk kénytelenek bocsátkozni. Ki tűrne napjainkban oily 
leírásokat, minök a V e r r i n á k-ban, vagy olly megtámadásokat

1 
mi

nök a Ü a t i l i n a r i á k ban és Fi l i p p ik á k ban találhatók? Asíto
zás és kinevetéslenne jutalmuk, miként viszont a rómaiak ami számja
inkat fogadták volna; ök a szenvedély, mi az ész emberei vagyunk; az ö 
czéljuk megindítani, amicnk meggyözni. Ezután számos. angol a leg
magasabb rangfokozatokra emelkedett, s tudósaik, ellentétben a fran
cziákkal, hivatalokkal tiszteltettek meg. Prior francziaországi követ volt; 
Rowe és Congrévo magas hivatalokat viseltek; Locke a kereskedelmi 
hivatal elnöke 1 Newton pedig a pénzverde igazgatója s parlamenti 

tag volt. 
A1ldlson. 

Addison Józa ef (1672-1719) volt az első, ki ujsági1·ás által ruinisz
terré lett, ro inthogy azonban alkalmatlannak bizonyult be, viszszavonult 
a szük kürülmények között halt meg. Az általa létre hozott Sp e c t a to r 
szám os szinetlen czikk me ll ett néhány eredeti és hatásos dolgozatot is 
közölt. Hetenkint kétszer háromezer példányban osztatván ki, sőt né
melly száma huszezer példányban is, némi sej telmct keltett az enemű iro
dalom jövendi.i hatalmáról. A politikában ru érsékelt és békülékeny; val
lás dolgában a puritán elvekhez szit, de türelemre serkent; csipked de 
nem szaggat; nem használ mindenütt fekete 3zemii v eget s szépnek ta
lálja azt, :uni valóban szép; azon körülmény, hogy sokat bíbelődik a nlík-
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kel, mutatja, hogy a közerkölcsiség hanyatlóban volt. Neki tulajdonit
ható az érdem, hogy a bölcsészetet a tudós szobájából a házi tiizhely
hez vitte át, nemzete erkölcseire, érzelmeire, szükségleteire alkalmaz
ván azt, miáltal ha kevésbbé volt is általános, sokkal többet használt 
övéinek. Izlés tekintetében az alak iránti előszeretetből tulságosan 
magasztalja a francziákat s megrója Shakspeare-t, ki gyakran vért 
ont a szinpadon. Sőt a nemzeti szakásakkal C a t ó czimü s O lasszor
szágban készített milvét állitotta szembe, mellyben a verselés é'! sza
bályszerüség kifogástalan, dc azért mégis csak a két pártra való foly
tonos czélzások által tartotta fen magát. 

1\lüveit szabatosság és ízlés jellemzilt, de hiányzik belölök a 
szellem ; ugyanez mondható egyéb, Anna királynő és Halifax lord ál
tal kegyelt irókróL 

Pope. 
Ezek élén Pope Sándor áll (1688-1744.). Huszönöt éves ko

rában Anglia első költöj~nek tartatva, minden munkásságát az iro
dalomra ezentelte; lefordította Homért, de nem nagy kedvet talál
ván a hősi századok szeretetreméltó egyszerüségében, modern szinbe 
öltöztette ; ennek daczára olly nagy tetszéssel találkozott müve egész 
Angliában, hogy százhuszonhat ezer franknyi jövedelmet vett be 
utána. Heloise levele Abelardhoz czimtl munkájában a mü
vészeti tökély bámulatosan leplezi a szenvedély tulcsapongásait. 
Könyvárusok és itészek ellen a D u n c i a d-ot bocsátotta közre, melly 
kimélctlen és aljas gunyirat; egyéb satyráiban szerenesés kifejezé
sekkel és vidám szellemmel csipkedi kora szokásait. A T a n u l
m á n y a z em b e r föl ö t t négy levél b öl áll, mellyek nem meritik 
ki a tárgya t, s bennök bizonyos optimismust nyilvánit; nom helye
selhetjük az ezekben foglalt érzelmeket, ámbár a fényes ruha, a 
gondolatok rohamos egymásutánja s az et·öteljes kifejezések teljes 
mérvbcn megérdemlik elismerésünket. A T a n u lm á n y a z i t é
s z e t föl ö t t czimü müvében sokat használta Drydent. Az E l
ra b.() It R i c c i o tréfás költemény mutatja, hogy nem hiányzott 
nála a képzelőtehetség. A dallamos verselés és szerenesés kifejezés 
me ll ett kitünöen értette ama szabatos és csipkedő it·ályt, melly a 
satyrák és levelek egyik főkellékét képezi, másrészről azonban hi
ányzik nála azon összetesség, melly a valódi költöt szokta jellemezni. 

Az angol arany-század irói 1 noha jóval mögölte állanak a 
megelőző nagy íróknak, azon érdemmel birnak, hogy a közönséges 
felfogásu egyének által is érthetők. A képzelő erő szendergett, s 
ámbár az akkori et·kölcsök és sokféle események hathatós benyo· 
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mást gyakorolhattak volna is reája, semmi ollyas nem tünt fel, mi 
hasonlitana a következő század nagy regényiróihoz. Ezek atyjául 
Bunyan Jánost nevezik (1628-88), ki elöbb rézmüves, késöbb 
Cromwell katonája volt, mint anabaptista és népfőnök tizenhárom 
évig börtönben tartatott, melly idő alatt E g y z a r á n d ok u t a
z ás a czimü munkát irt, melly sajátszerü s napjainkban izetlen al
legoria, ama korban azonban égig magasztaltatott, ötven kiadást 
ért, számos nyelvre lefordittatott, s nagy kedvelteégre talált a pro
testánsoknál. 

De l<'oe. 
Ezen mü puritán oppositio volt Swift és Addison élénk és frivol 

szellemével szemben, valamint De Foe Daniel regénye is (16153-
1731.). Mint ujságh·ó, történész, satyrikus, élénic vitázó, egész éle
tét utánzatok és regények lcészitésére ezentelte a calvinismus támo
gatása végett; mint jóhiszemü hamisító, a józan ész hatalmas egy
szerüségének. feláldozta az értelem legélénkebb tehetségeinek fényes 
nyilvánulását. Politikdi pártoskodás miatt szégyenköre állittatván, 
ezt énekelte: nisten veled, szégyenkő, gyalázat byeroglyphje, becs
telenség jelképe, me Ily megkétszerezended hirnevcmet." Fogsága 
alatt azon kalandok olvasgatásával vigasztalta magát, mellyeken egy 
Sclkirk 11evü tengel'ész ment át, ki bizonyos időt egy lakatlan szi
gelcn töltött (V. ö. XIV. könyv 47R lap.); ebből kiindulva s össze
vetve jelen szükségleteit és érzelmeit, a C r us o e R o b i n so n t írta. 
Cyrus és A r t h am e n es gőgös bangjával feltiinő ellentétet képezett 
Hobinson és Péntek egyszerüsége. 

Robinson elmés, de nincs benne szenvedély; feltal:\lja a szük
séges mesterségcket, de soha sem lenne képes azokat tökéletesiteni; 
nem feledkezik meg lstenréil, olvassa a bibliát, de nem érez szerc
tctet, nem gyönyörködik a mult kedves emlékeiben, nem gyötri hon
vágy; soha sem sohajtoz társnő után, ki megosztaná örömeit és 
szenvedéseit. Bánnilly száraz legyen is azonban e könyv, bármeny
nyire hiányozzék is benne minden eszményi és müvészeti, mégis 
tetszenie kellett azon körökben, mellyek már megunták a polgári 
élelet; ezenkivül bőven pótolja a hiányokat azon élvezet, mellyet 
érezünk, midön látjok, hogy az ember puaztán önerejére hagyva 
eleget teszen szükségleteinek, söt némi tekintetben ujra megalapítja 
a társadalmat. 

Nagy gondot forditottak a komoly tanulmányokra, s a királyi 
társulat nagy vil'ágzásra emelte a tapasztalati tudományokat. Boyle 
Róbert tök.élfltesitette a vegyészelet és a lég~zivatyut ; Gregary 
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Jakab feltalálta a visszaverődési táveséSt és sokat fáradozott a kör 
négyszögüsitésének fölfedczésében. Napier János feltalálta a loga
rithmusokat j Harvey, W ren, 'V aliis, Hooke, Halley, Barrow külön
külön miivelték azon tért, mellyet Newton óriási elméje egész ösz
szeségében ölelt át. Szép tárgy at választott Browne a Köz ö n s é
ges tévedések vizsgálatá-ban (164Cl). Gyönge természet
tudós levén, valóságos kiváncsisággal feszeget egynémelly gyerme
kes kérdéseket: egyenlő számu bordáik vannak-e a férfiaknak és 
nőknek, csakugyan Mathusalem volt-e a leghosszabb életű ember, 
vajjon volt-e Ádánw11k és Évának púpja. Hiszen a bo~>zorkány
ságokban 1 mclly tárgyról folyvást jelentek meg miivek még böl
csészektől is, minö Glanvil János E r t ek e z és e a me g j e l e n é
s ek t' ö l (Sadducismus triumphatus 1666.) 

A kiállott viszontagságok arra ösztönözték az angolokat, hogy 
elmélkedjenek a kormányok természete fölött 1 hogy valami ujjal 
váltsák fel a hajdani megingott monarchiát j ezen elmélkedésben a 
tudomány ama fegyelmet! enségének engedték át magukat 1 melly 
rend('s kisérője azokott lenni a tények zürzavarának 1 mintha már 
meg lenne irva a v!\gzet könyvében, hogy a nemzetek, mielött rend
beszedhetnék magukat, eliíbb ugy a tények !vad zürzavarán mint 
az eszmél{ féktelen kicsapongásain kcresztülmenjenek. Valamint ön
kényuralom és köztársaság 1 puritán üldözés és katholikus reactio 
között ingadoztak, azonképen publicistáiknál is rendesen szélsösé · 
gekkel találkozunk; ugyanazon események által sugalmazva, egé
szen ellenkező következtetéseket vonnak ki belőlök. 

llnrrlnglon. 
Sir Harrington Jakab (1611--77) Oceaná-ja politikai alle

goria, mellyben általános eszméket bocsát előre a hajdankori és u
j~bb alkotmányok fölött, hogy egy töHletes alkotmány képét tárja 
fel, melly köztársa!'ági alakkal bir Olfaus Megalator archon, vagyis 
Cromwell vezetése alatt. Egy aphorismát állítva fel, ezt több érte
kezésben fejti ki, mcllyek még most is becsben tartatnak. Nem ke
resi, meliyik a legjobb kormányforma, hanem tökéletességél olly 
egyensulyba helyezi, hogy sem a polgároknak elszigetelve, sem a 
különféle osztályoknak ne legyen érdekökben fellázadni, vagy ne 
legyen erre erejök. Azt hiszi, hogy illy egyensuly könnyebben fel
található valameily köztársasP.gban, mint a tiszta vagy alkotmányos 
monarcbiában. Az O c e a n a csakugyan köztársasági alakkal bir 
demoratikai és képviseleti elemekkel. A választás h:irom fok sze
rint történik : parochiák, kerületek és törzsek szerio t; ez{ln válasz-
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tásokból kerülnek ki a képviselők, kik ti:Jrvényeket alkotnak, s a 
legfőbb ható:>ágok, kik a törvényeket végrehajtják. A polgarok ka
tonai szolgá.latra kötelezvék; a~ ifjak tényleges, az öregek pedig 
helyörségi szalgálatokat tesznek. A politikai jogok föltétele annyi 
vagyon, amennyi elégséges arra 1 hogy valaid független lehessen; 
a tanulmány és ész nem vagyon, sennek csak az állan1.ló birtok nevez
hető, melly agrarius törvények által szabályoztatik. A társadalmi épít
mény illy alapon emelkedik három fokozatban1 mellyek: a senatus, melly 
tanácskozik és indítványoz, a nép, molly határoz, sa hatóságok, mellyek 
a végrehajtó hatalommal vannak felruházva. Az éplilet befejezése vé
gett aristocratiát alakit a ltözép osztályok ból, minö alig lenne ezélszerit 
valamell y kis államra nézve; ennek követkcztcbcu 11zámot; kortár~ainak 
példájára ö is azon bámulatot tauusitja V clencze, mellyet mi napjaiokban 
Angolország irányában, s nem talál benne külsö vagy belső okot a ~;ü
lyedésre a világ végezeteig. Kimutatni igyekszik, hogy a forrada
lom nem a király zsarnokságából vagy a ~ép szeszélyéböl keletke
zett, mcrt az államok természetes, elenyészhetlen törvéuyek által kor
mányoztatnak, - hanem azon körülményekből, hogy megváltoztak 
a hatalmi vi:>zonyok a király, a nemesség éb a har maclik rend között; 
az okozatok at továbbá mindaddig nem lehet megakadályozni, mig 
az okok léteznek. Ő jelentette ki először, hogy "valameily alkotmány 
ezélszerüsége és tartóssága az alattvalók birtokai között levő egyen
sulytól függ, bármillyen legyen is a kormányforma." Müve közzc
tételével, melly seukinek sem hizeleg, az összes pártokat maga ellen 
zuditotta, leginkább pedig a köztársaságiakat; késöbb a Restauralio 
az összeeskü vés szokott ürtigye alatt nyiltan üldözte is 1). 

Ezen köztársasági érziilet ellen élesen kikeit sir Filmer Róbert 
(l 604-4 7) P a t r i a r c h á-ja, vitatván, hogy az elsö királyok a csa
ládatyák voltak, miértis ellenkezik a természettel, hogy a nép kor
mányozzon, vagy maga válaszsza föuökeit, vagy hogy po8itiv tön·é
nyek korlátozzák az uralkodók természetes hatalmát. Ezen tétel, 
molly kedvezett L Károly követeléseinek az egyeduralkodói eWjogok 
köt·ül, számos pártolóra talált, de megczáfolta Algernon Sidney, heves 
forradalmár, ki Monmouth-tali összeesküvésről vádoltatvan, vér
padraküldetett(1683.)Értekezései a kormány fölöttclat~
sieusoknak tartatnak a politikai jogban. 

Hobbe!; ... 
Megunva a forradalom tulcsapongásait, ':lgy hatalmas elme szó-

1) Lasd e könyv végén a Felvildgositó Jegyzetek-et E) alatt. 
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!alt fel mint a fél<telen z~arnolcság apostola, megelőzvén Spinosát 
az érzéki behatás ( seusati o) bölcsészetébim, s folytatva .M:aehiavellit 
a politikai empirismusban. HoLbea Tamá~ Malmesbury-ből (1588-
1679), husz évig Devom;hire grM fiának nevelöjP volt, kivel beu
tazta Franczia- és Olaszorözágot, ismerte Galileit :> egyéb nevezetes 
férfiakat, s tanulmányait mindenl<or gyakorlati czélra irányozta. Le
fordította 'l'hucididest, mint akiből felismerhetik az angolok a meg
hasonlás és szahadelvü~ég ve3zúlyt~it; ezzel a P o l g á r r ü l czimü 
müvét állitotta Hzemj>e, rucllyet 1(542-ben adott ki néhány barátja 
számára, öt évvel késöbb pedig ismét közreLocsátotta jegyzetekkel el
látva, mellyekben néhány megrovó észrcvéteh·c válaszolt. L e v i a
t h a n jában (1651) mélyebben és képzelemdusabban fejezte ki gondola
tát, magát az Istent tüntetvén fiil, ki hogy megmutassa hatalmát Jóbnak, 
két szörnyet, Behcmothot és Leviatltant, állítja. eléje, ruellyek közöl 
az utóbbiban az államot r;zemélyesiti. Az ember természetének tart
ván azt, mi csak mellesleg, megromlottnak nyilvánítja a természetet, 
mellyet szigoruan fékezni l<cll; s miabtt pártolja a gondolat specu
lativ Sí\abadságát, hogy hirdethesse ~~z anyagil:lágot, kizárja a polgári 
szabadságot; metaphysikai függetleniHiget akar s emellett olly ~;zol

gaságot hirdet, melly roszabb a tiiriik zsarnokságnáL 
Bölc:~elem a jelemég·~k ismerete, melly helyes oko:~kodás által 

a létező vagy lehetséges ukok mcgligyelésébiil hozatik le, s vis:tont 
a lehetséges productumok ismerete, a megfigyelt okozatok szerint. 
Minden föltételes követelmény mellözendö, hogy csupáu a tények
hez tartsuk maguukat, rnellyck mozgásl'a és érzéki behatás1·a vihe
tők vissza. Föltéve, hogy csupán é•·zéki behatásokból származó gon
dolat ldczik, cLblíl befejezetlen lélektaui tanulmányt vou ki, melly
ben azonuan figyelmet érJemel az okoskodás elmélete. .1\'linden 
okoskodás, mondja, nem áll egyébből, mint hogy az (•gészet ke
ressük a részek összeadása által, vagy valameily részt kivonús 
által; a lehozás és beliozás tehát csak egyenJeti alakzatok , s 
ebben áll általában az emberi ész mükiidése. A bölcselem szá
mára tehát semmi egyéb nem marad, mint a testek it~mcrete, 

a lélektan és a politika. Minden ismeretet számtani formulával kell 
kifejezni; ameilyekre nézve ez lehetetlen, azok u em birnak értel
münk által felfoghatú ténylegességgeL Mint gyakorlott mathematikus 
valóban olly szabatosan beszél, hogy könnyen tévutt·a vczethetné az 
embert a helytelen alap fölött; kitünő logikus téves praemissákból, 
mint aki helyesen számol, de hamis pénzzel. 

Elve anyagiságából két következtetést von le : az érteimmo 
XVI. 25 
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vonatkozólag, azon szavalmak, mellyek tcstnélkülit, végtelent fejez
nek ki, nincsen értelmök, minthogy az érzéki behatások által nem 
képviselt dolgokat tüntetnek fel; ezeket tehát a bölcselemnek mel
Wznie kell. Igaz, hogy a társasitás törvénye folytán, melly az érzéki 
behatasokat egymásb?. füzi s az emberi lelket okról okra ·viszi, az 
Isten eszméjéhez jutott, de csak mint physikai okhoz, minthogy az 
isteni te1·mészetröl minden fogalom érthetetlen. Az akaratot egye
dül a kellemes vagy kellemetlen behatások s a boldogság vagy elé
gületlenség fogalmai vezetik, mellyek a behatások általánositása ál
tal keletkeztek. Azon vágy tehát, melly az embrrt az élvezetre 
vonzza, korlátlan jogu, minthogy semmiféle erkölcsi törvénynek alii
vetve nem lehetne képzelni. Az ember tehát csupán abban külön
bözik a többi allatoktól, hogy az erővel ravaszságot párosÍt j B mi
dőn az önfentartást és az élvezeteket mindenki tehetsége szerint 
keresi, ebből természetesen az következik, hogy mindnyájan hábo
rut folytatunk mindenki ellen ; egyik a másikat veri megJ; ha erős, 

igaza van ; ha gyönge, nincs igaza. Dc épen mert önmagukat fen
tartani és élvezni töreked nek, belátják, hogy abban áll a legjobb esz
köz czéljok elérésére, ha polgári társadalommá egyesülnek, lemondva 
velök született jogaik egy részéről, hogy biztosítsák a többieket, s 
közös eröt alakítva, melly fölötte áll az egyeseknclt. 

Mig tehát Plato eszményi összhangzatot alapit meg, Hobbcs esz
ményi rendetlenséget állit fel, ki is azon materialista· iskolához tarto
zik, melly a politikát napjainkban is elfoglalva tartja s melly a tényt 
jognak tekinti. A régiek rabszolgasággal bírtak, s ezt igazságosnak 
cs természetesnek tartották. Hobbes ugy tekinti a nemzeteket, mint 
amellyek pusztán önmagukkal, érdekeikkel, dicsöségökkel, saját 
nagyságukkal vannak elfoglalva, kéz alatt egyiket a másik ellen 
használnak fel és sokan szövetkeznek egy ellen; magában a nem
zetben az osztályok, a családok, a nemek, az egyedek háboruakod
nak egymással. Mindezck folytán a háborut természetesnclt tartja, G 

a jog inkább ezen rendes állapotra, mint a békére alapítandó, mint 
ameily utóbbi csak kivételes. 

Hinni, hogy az, ami ma létezik, mindenkor létezni fog, szomoru 
fatalismus. A tapasztalatilag vett müveletlen áll:1potban tehát nem 
gyönyörki'idik, mint Rousseau, sőt inkább attól tart, hogy vissza ne 
cssiink belé; el akarja tehát távoztatni mindazt, ami ltedvez a sza
badságnak és fl!ggetlenségnek, s helyesel minclent, ami tartósságat 
kölcsönöz valameily aliarn alkotmányának. Ha vadállat az ember, 
lánczok szükségesek megfékezésére; s itt vizsgálván a különféle al-
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kotmányokat, szigoruan megrója a demoeratiM ; kevésbbé bárhoz
tatja az aristocratiát, ha ugyan kiizeledik az egyeduralomhoz, mcrt 
ha az emberiség folyvást háborúskodik, a polgárok hadsereget ké
peznek, miértis a vezérnek korlátlan hatalommal kell birnia az alatt
valók élete, vagyona, becsülete felett, mindcn anyagi vagy erkölcsi 
fék nélkül. Az erkölcstan tulajdonképen a közjóra viendő vissza, 
melly fölött a fejedelem itél j a polgári törvény csak a hatalom ellen
sulyozója volna, az igazság elnyerése végett, mi speculativ és isme· 
retlen fogalom. Há.tr·a volna még a vallás ; ezzel azonban nem sokat 
vesződik, föltéve, hogy a kereszténység szerinte annak hívésében 
áll, miszerint Jézus Krisztus azért küldetett, hogy megalapitsa a föl
dön atyja országát; a többire vonatkozólag szükséges, hogy a nem
zeti egyház az állam fenhatósága alatt maradjon, melly a szent iratok 
legfőbb magyarázója: ez mindenkor kikerülhetlen zsarnokság, ba 
nem akarjuk a szent iratok magyarázatát mindenkinck egyéni felfo
gására, vagy valamelly, az államtól külön álló tekintélyre b!zni. 

S ha a fejedelern vallást akarna változtatni? még ez esetben 
sem szabad neki ellenszegülni, B inkább vértanui-halált kellene szen
vcdni. Ezzel gunyolódva azt tanácsolta a katholikusoknak, hogy 
hagyják magukat lemészároltatni, csak azér:t, hogy megalapitsa kirá
lyának mindenhatóságát1 kit csak a rettentö harczi állapotra való 
visszatéréssei lehetne megfékezni 1). 

Ime tehát a lélek valami finomabb lénynyé, ollyasmivé van téve, 
ami nem létezik j az értelem bizonyos szervek mozgásává; Isten, nem 

l) Robbea következilleg foglalja össze önmagát Leviathanja végén: "lia 
szüz szivek számára irtam vol nl!., sokkal rövidebb lehettem volna 1 s elég lett 
volna a következő: Az emberek törvény nélkül, minthogy mindenkinek jogn 
van mindenre, kölcsönösen gyilkolnák egymást i a törvények büntetések nélkül, 
" büntetések hatalom nélkül haszontalanok i a hatalom fegyver és era nélkül 
egynek kezében puszta szó, melly mitsem használ a polgárok békéjére vagy vé
delmére i a polgárok tehát saját és nem a hatnlom-kezelök érdek~ben kötelezve 
vannak a köziigyet védeni és egész t.ehet~égökb81 megszilárditani, éspedig annak 
belátása szerint, kire a föhatalmat ruházt;ík. Ez az elsö és második rész fogla
lata. Továbbá, minthogy a szent irókban (kiknek olvasását a mi egyházunk min
denkinek megengedi és ajánlja) mindenkinek örök élete és üdve foglaltatik, A 

azokat mindenl<i saját lelkének ltárára vagy javára olvassa és értelmezi, annalt
okáért méltányos, hogy ne terheltessék lelkieméretök töbu bitczikkelylyel, mint 
amennyi sziil1ségPs RZ ,üdvösségre; a harmadik részben ki fej tettem, mcllyek le
gyenek ezen hitczikkelyek. Ar. utolsóban, nehogy a nép bizonyos t"nitók {diRI 
elc~áhit.tassék, feltártam n?. angliklÍn egyház rllen~~g-<~inek nagyravhgyí> és rR
VIIRZ terveit." 

25" 
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tudom, miceoda értbetetlen dologgá; jog az erő, igazságosság az ér 
dck, igazság a puszta szó j az ernbor azt mondja jónak, ami hasznára 
szolgal, és azt 1·osznal{, ami kárára van. Hobbes következésképen 
mindig a hatalmasabb párttal tartott, 8 midön Ciarendon azt kérdezte 
tőle, miért hirdet illy tanokat, félig komoly, félig tréfás beszelgetós 
után azt válasl!:olta: Me r t 8 z e r e t n é k v i s sz a t é r n i A n g o l
o r sz á g b a. A zsarnokság ezen erkölcstelen elveit azonban méJ; a 
visszahelyezett Stuartok sem akarták felhasználni, mint amellyek még 
gyakorlati czélszerüséggel sem bírnak, mint Machiavelli zsarnoksága: 
visszautasitották ezen kétszinü vallást, melly csak arra használja fel 
Istent, hogy megfoszsza az embert még !IZ emberi szabadságea való 
utolsó hivatkozástól is. Robbea tehát tökéletes ellentéte Harrington
nak. Mindketten képzelgök levén, anuz a baromi erőt magasztalja, 
védi a mult at, kárhoztat minden ellenszegülést a hatalom irányában, 
ennek minden• megszoritását, még az egyesek azon jogát i8 tagadja, 
hogy ítéljenek a jó és rosz felett, a fejedelmek szerinte semmiféle 
törvényeknek nincsenek alávetve, 8 a polgáro!( nem rendelkezhetnek 
szabadon saját vagyonukkaJt J j Harrington az összesek jogát vitatja 
a kevesek ellen s előre s~jti a jövőt j az egyik el ak:u:ja nyomni a 
szenvedélyeket, a másik táplálékot akar nilkik 11dni, hogy kevr'sbbé 
legyenek ártalmasak; az utóbbiban jobb a szándék, mint az eszl(özök, 
Hobbesben többet ér az eszköz, mint a szándék. 

C um b e ri and Richard, peterboroughi piispi5k (1632-1718) 2) 

visszaborzadt az emberi szabadság ezen eszeveszett lealázásától; a 
helyett, hogy a törvények felett a p os t e r i o r i, vagyi~> az irók és 
nemzetek bizonyságaiból okoskodnék, miként Grotius és Selden, azokat 
a természet szabályaiból vonja le,mint okozatait;mellözve a platonicusok 
veleszületett eszméit (id eae innatae ), ahhoz ragaszkodik, mit a minden
napi tapasztalás tanít, csupán a mozgás természeti törvényeit tartván 
meg, mellyeket egy fő ok akaratából származtat. Az erkölcsi törvé
nyek továbbá szerinte egyre vihetők viszsza, melly az összes értelmi 
tényezök közös javának kere8és~ben áll, a mi saját javunkra irá
nyozva, mint kik az egésznek részét képezzük j ha ellenkezőleg cse-

1) Judicalionem boni et mali ad ainguloa pertinere, aeditia!a apinio. Peccare 
aubditoa obediendu principibua suis, seditiasa apinia. Ty1·annicidium esse licitum, 
aeditioaa opinio. SUbjectos esse legibua civilibus (megjegyzPndö, ho~y Hobhes DP.m 

enged meg természeti törvényeket) etiam eos qui ha1Jent aummum imperium, sedi
tiasa opinio. lmpe,.,·um sumntum passe dividi, seditiasa apinio. Civibua aingulis esse 
!'C!'Um suarum prop1·ielalem, aive dominium absolutum, sediliasa apinio. 

') De legibus natu1·ete disquisitio philosophiea, 167~. 
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lckstüul<, ne ru c:oak az egyllleme9 re mlszer, hanem -a l{wolí követ
kezményekben önmagunk ellen is vétünk, A kinyilatkoztatásból vont 
érveket teljesen mellözi, mírc előtte még nem volt példa, s a h as z
n ossá g isk o l á j á t alapítja, a l(özjó1·a épitvén erkölcstani rend
szel.'lt. Kövctkezéskópen folyvást czáfolja az önző Hobbest; az eré
nyek szaoálya szerinte az általános jótékonyság, az erényes cselek
mények mértéke pedig a köz j ó előmozdítására irányzott számítás. 
V eszedelmcs so ph ism a. 

Locke. 
De so~kal többet tett a királyok és a nép zsarnoki tanainak 

háttérbe szoritására, s a Hobbcs által lábbaltiport szabadság vissza
állitására Lock e János, W ringtonbúl (1632-1704.) Ezen közép
szerü metapuysikus józan belátásánál fogva megkülönbözteti a politi
kai kormánytól az atyai tekintélyt, mi a család alapját képezi, s ta
gadja Filmer azon állítását, mintha Ádám hatuimat kapott volna saját 
gyermekei fölött, mellyet az clsőszülöttre átruházhatna. A tei·mél!ze
tes állapot egyenlőség és teljes szabadság, dc a természeti törvény 
határai között, melly mindenki1·e nézve kötelező erővel bir. Ezen tör
vény végrehajtására mindenki jogositva van, B mindenki meghUntet
heti annak áthágóit. Hogy valaki alá legyen vetve a hatalomnak, 
erre beleegyezése szükséges, melly többnyire hallgatag, valamint az 
önkénytes társasággá való egyesülés is. Ennek főczélja, hogy biztoo
ságban és nyugalomban élvezzük javainkat j alaptörvény tehát az, 
melly megallapítja a törvényhozó hatalmat. A természetes szabad
ság ennek folytán nem egyéb, mint függetlenség rninden tckintély
töl, kivéve a természeti törvényt j polgári szabadság függetlenség 
minden tekintélytől, kivéve azt, mellyet a közbclccgyczéssel alapi
tott tiirvényhozás hagy jóvá. 

·Eredeti és világos, ámbár elégtelen módon vezeti le a birtok
jogot a munkából; ebből szá1·mazik nagy részben mindcnnek értéke, 
s csupán általr~ különbözik a kenyér a makktól, a bor a viztől, a kel
me a levelektöl. Ez sokkal igazabb elruélct, mint Grotiusé és Puffou
dorfé, mint Rousseau declamálásai az állandó birtokok ellen. 

A"' atyák nem a nemzés által nyernek tekintélyt gyermekeik 
fölött, hanem az irányukban tanusitott gondviselés folytán, annyira, 
hogy ennek mcgszüntévcl az atyai hatalom is megszünik. 'l'ermészeti 
szükségess~g hozta létre a fét·j és feleség, szülők és gyermekek első 
együttélését, mellyre csakhamar következett az ur és szolgák együtt
lakása, mclly utóbbiak részint szabad emberek voltak, kik valameily 
bérért kötelezték le m::~guknt, részint háboru alkalmával elfogott rab-
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szolgált. Arnbár némi hasonlatosság létezik az illy család és a kisebb 
államok között, annyiban mégis lényegcsen különböznek egymás
tól, amennyiben a családfőnök csak a rabszolgák fölött bir élet- es 
halál-joggal. Eddig mindenldnek jogában áll megbüntetni azt, ki 
megszegi a természet törvényeit, midön azonban a polgári társada
lom megalakul, ezen természetes hatalom a községre megyen át, s a 
tagok jogainak Összesége képezi az állam törvényhozási jogát, szár
mazzék bár a rögtöni általános megegyezésből, vagy csak későbbi 
jóváhagyásbóL Az emberek ekként a természetes állapotból politi
kai tárMdalommá alakulnak s a hatóa>ágra bizzák azon elejéate közös 
jogot, hogy a törvényszegéseket megtorolja. Megalakulván a. község, 
a nagyobb részjóváhagyása kötelezi a kisebbséget. A korlátlan egyed
uralom tehát nem polgári kormányzat, mert nem létezvén tekintély, 
mellyre Livatkozhatnék, a fejedelem természeti állapotban marad az 
alattvalókkal szemben. 

Locke mindazonáltal nem vonja kétségbe, hogy a rendes pol
gári társadalmak a patriarchalis hatalom mintájára alakultak, mellyet 
az egyes családok elismertek a meghasonlások kicgyenlitése s a go
nosztettek megbüntetése végett; ezen hatalom késöbb valameily sze
mélyra ruháztatott át, mint az uj község fejére. Az első kormány 
tehát kényuri volt, miglcn a visszaélésekből fel nem merült annak 
szükségess~ge, hogy törvények által korlátoltasijék. A fő, vagyis tör
vényhozói hatalom változhatlan, de nem korlátlan azon kezekben, 
mcllyekre azt a község bizta, mert nem rendelkezhetik önkényüteg 
az alattvalók élete és vagyona fölött, nem vetbet ki adókat tetszése 
szcrint, mi által megsértené a bil·tok tö1·vényét s a lwrmány czélját. 
El sem idegenithe tő, mcrt a nép megbízállából ves:d eredetét; ezen 
tan ellen hevesen kikeltclt, rnert ha elfogadtatnék, Europa majdnem 
összes kormányai bitorlók volnának. 

A végrehajtó Latalom a népnek van alárendelve, melly, ha amaz 
viszzaéleseket követ el, az égre hivatkozhatik. Az igazságtalan há
boru által szcrzett hóditás nem ad jogot, sem az eröszakkal Idesikart 
ígéretek. Nem vagyunk talán elég erősek, hogy ellenszegüljünk? le
gyünk tUrelmesek; a gyermekek az égre hivatkozhatnak minddadig, 
mig vil!sza nem nyel'ik őseik jogút és saját hajlamaiknak megfelelő 
kormányformát. Még az igazságos hóditás scm ad más jogot, mint a 
sérelem jóvátételét; a legyőzöttek utódjai ne szenvedjenek atyáik 
vétkeért~ Épigy kell gondolkoznunk a bitorlásról és kényuralamról. 
A fejedelern feloszlatja a kot·mányt, midön ellenkezik a törvények
kel, vagy megakadályozza a rendcs törvéayhozói gyülésezést1 meg-
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változtatja a választási formát, vagy a népet idegeneknek veti alá, 
vagy elhanyagolja. Ha pedig azt hozná fel valaki, hogy egy kormány 
sem létezhetnék, ha a nép windenkor tetszése szerint változtathatná 
meg törvényhozását, Locke azt feleli, hogy az emberek annyira ra· 
gaszkodnak régi intézményeikhez, hogy amig csak lehet, zugolódás 
nélkül türik azokat; ehhez járul, hogy semmi nem képes annyira 
korlátozni a kormányokat, mint az ellenállás joga. 

Könnyen észrevehetjük, hogy mindezekben csak a korviszonyok
hoz alkalmazott, e nem állandó elméletet kell keresnlink j az egész 
c1;upa czélzás a Stuartok visszaéléseire s a forradalom jogosultságára, 
melly által a nép vissza akarja szerezni azon jogát, hogy uj kor
mányformát alapitsan, melly öt képviselje és védelmezze. Különben1 
melly kormány állhatna meg az itt felállitott föltételekkel szemben? 
Elmélete sem olly szabatos következéseiben, hogy kielégithetné a 
gondolkozót; mindazonáltal az ellenállás emez okadatolt jogát, melly 
az utolsó forradalomban jutott érvényrc 1 egy uj politikai iskola is 
elfogadta. 

Hobbes eredeti paradoxonaival dicsőséget aratott ugyan, eze
rencsére azonban semmi befolyást nem gyakorolt; Locke, pártolva 
az embert és az emberiséget, nagyban terjesztette a szabadság gya
korlati eszméjét s az annyira sztlkségcs türelmességet Ő ezt tár
sadalmi szerzödésre alapitotta 1 melly által az' ember a hatóságnak 
engedte át azt, ami szükséges a polgári érdekek biztosítására, fentar
lásara és javítására, de nem engedte át saját lelkét j következéské
pen tlirni kell minden nem erkölcstelen vallást és ruindazon tano
kat, mellyek nem ellenkeznek a helyes kormányzattal, ruint a kath. 
tanok. 

A hazájában burjánozó felekezetek között Locke egy k i b 6-
k it ö sectat szándékozott alapitani, csupán azon dogmákra szorit
kozván, mellyeket el kell fogadnia annak, ki keresztény akar ma
radni. Az Észszerti kereszténység-ben tehátl1695) aztta
nitotta, hogy Ádám kiüzetve az Édenböl, elvesztette jogát a halha
tatlanságra1 miért is utódai csak azért maradtak fenn 1 hogy meg
halljanak j Jézus uj törvényt hoz, melly visszaadja a halhatatlansá
got, de nem ezen, hanem a ruás világon j ö a Messiás, s nekünk 
ohajtanunk kell, hogy megismerjük azt, amit ö tanított, s teljesítsük 
parancsaít j a tübbi dogmákat, mellyek a szentirásból merittetnek, 
jó hinni, de azért senki sem kárhozik el, ha ellenkczöleg cselekszik. 
Nagyon magasztalták ezen uj vallást, ruint ollyant1 melly képet! meg· 

:ozüntetui a vcrsenygét~eket a keresztónyck közütt, bármilly né:t.dck-



hez ragaszkodjanak i~ j az e!·edmény awnbau szemeink ~Hitt vaD. 

Ez inkabb az Angliában mindinkább tért foglaló deismusnak volt 
jele, mellyet rendsze1·be foglalt Herbort Chérbury gróf (- 1648), ki 
a kinyilatko~Jatás romjai r~ a természeti vall:íst akarta megalapitani j 
tanitv{mya Biount az Esz oraculumait (1693) bocsátotta 
közl'e j Toland K c l' c 8 z t é n y ség m y st c r i u Ul o k nélkül czimii 
munkájában, B Bury a T is z t a e v a n g c l i om Lao okoskodással 

vsltották fel a hitet. 

BUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

Németország. 

A wcBtpháli béke lcginloíbb Németországot érdekelte, véget 
vetvén olly háborunalt, ruclly lakosságának kétharmadát megsemmi
sítette, nem annyi•·a fegyver mint éhség és szenvedéBck által, növelte 
az crkölcstelc•:séget a hadseregek folytonoH iuc s tova vonulása által, 
felforgatta a rend, tulajdon és jog mindcn c~;zméjét, az ifju~ág a há
boru kövcllwztébcn zavarok, harcz.i félelmek, a védelem szükségcs
sége s a támadás iz.galmai között nőtt fel, elannyira hogy ujabb bar
barság bekövetkezésétől lehetet t. tal'tani. A bek c rui11dennck véget 
vetett, dc hos!lzas fámdalmalua volt szüks<Sg, hogy a fejedelmek és 
népek ujra felüdüljenek; Németurszúg nem állott többé Em·ópa élén, 
~ a miiveltségbcn nem tartott lép<i~t a többi nemzetekkeL 

Az cgy~égrc iráDyuló mozgalo111ból, mclly egyetemes volt a 
XV. szúzadhan, Németo1·sz;íg scrn vonta ki magát, s ha nem i8 
monarchiává, de legalábh :Uiandó ~zab;Uyokkal ellátott szüvctséggé 
alakult. A i:izúban levi) szcn:1ldé~, biztositván ama jogokat, mcllycket 
előbb V. Károly i:iértctt meg a Az{u;zországi, l<(:sőbh pedig ll. Ferdi
dinand a lmrminczéHs ltáboruban, szcntc:>itcttc a birodalom dia
dalAt a császá1· fülött, ollyl<úpen, hogy amaz miutegy fiiggetlcnné 
liin az utóbbilól, A a ~z:irno!i el:-:zigclclt államok mindcgyikc íelsöségi 
joggal ruháztatott fel. Ezenkivül szcntcsitctett a bizalmatlanság, a 
prot<· stans fejedelemségek világiasitott kat h. birtokokkal növel tettek, 
s a l<iilönfélc alkatrészek filggct!enségc Franczia-és Svédország 
biztositása és \'édelwc alá helyeztetett; gyá!izos beavatkozásra 
nyittatott ezáltal alkalom, mclly az országot kiilföldi cselszövényck
nek dobta zsákmányul, B a nemze1i érdcl<ckkcl elleuk(\ző hábnruk ha 
sodorta, 
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A bil'odalom c4 idöt~juan tiibb miot harom>~áz ölvuu fejed•!· 
lemségct fog l a!t magáuan, mellyek fiilöttébh különböztek cgymást.ól 
alakra és na,gyságra o6zvc: voltak fcurhlisok, egyház i ak, önkormáuy
zatuak, protestanHok, katholikt~-;,,k; ötvenllen választó-fejedelmek, 
Lcrczcgek, gt·Mok, tat·t0m;Íny-(Landgraf) ó s várgrófok-(Burggraf); 
százhuszonltáromban érse kek, piispökök, apátok, nagy-mcsterek, 
priorok, apátnlik uralkodtak, i ele nem szám it ván mintcgy ezer ötswz 
közvetlen (immediat) uradalmat, mellyek a tizennégy lovagi cantonbau 
foglaltattak. A közvetlen területek közöl kétszázkilenczvenhat részesült 
a souverainistásban mint bit·odalmi rendelt, 1). 6 2-re szállittatoU le a 
85 birodalmi váro,-;, wellyek hajdan mint közKégek kot·mányozták ön
magukat s egymással szövetségre lépvén olly vit·ágzást·a jutottak, hogy 
azt szokt ák mondani: "Skótország királya szerenesésnek tartaná 
magát, ha olly háza volna, mint egy nlimbergi polgárnak", midön 
StrassbUI·g és Köln városok huszezer katonát tegy vereztek föl. Jelenleg 
számosak romokban hevertek, s valuruennyien elvesztet ték hajdani 
fényöket; a Hansa-városok képteleneknek nyilván il otlák magukat 
a szövetség ldiltségeinek viselésére, s nchányan fejedelmeknek ''c 
tették magukat alá, mások szabad állapotban tengödtek anélkül, 
hogy visszaszerczhették volna hajdHni fényöket, a cs:~szári tekin 
tély nagy hátrányáru, mellynck a szabad v itrosok leghatalmasabb 
támaszai voltak. 

Miksa császár a papok utj :\nak ncvczf1! a Rajnát, mert 
partjain állottak az egyházi fejedelemségek, mellyek között a kölni, 
mainzi és trieri választófejedelmek vitték a főszerepet j a salzburgi 
érsek a legterjedelmesebb területrészek egyikét birta s a hadseng
hez hatvan lovast és kétszázhetvenket gyalogost állitott ki, mint 
a választó-fejedelmek j a münsteri püspök huszezer katonát szed
hetett saját J\ülön harczaiban; a würzburgi, bambérgi, lüttichi, pader
horni, hildesheimi püspökök 5--10, OOO ct j ezekhez járul még a 
német-rend nagymestct·e, s a fuldai, kcmptcni, marbachi, és weisscn
burgi négy trónálló apát. 

Azon segély, me Ilyet a c8ász{trnak r ó m a i h ó n a p ok czim 
alatt fizettek, ro inthogy azon segély cs a pa tok szcrint volt felosztva, 
mellyeket mindenki szaigáitatni tartozott a cFJászárnak, midön meg
koronáztatás végett Ola~:;zországba ment, az arányok megváltozta-

1) Reiclt8sWnde, E BZÚ a XlV. Bzá~~:udLan kezdett haszukitatni fejedelmek, 

u,.ak, 11emesek jelölésére L. Puffendorf. A Némllt-birodalom tih·ténete. SLriiBshurg 

1728 i Balsa, A biroel,alom története. Pt\rims 1731. 



- 394 

tása után igazságtalanná vált. Azon negyvenezer ember, kik a csá· 
szár szolgálatában állottak, egy katholiku~ és egy protestáns tábor
nokkal, a legesztelenebb módon szedetett össze; némelly sváb és 
frankóniai tartományok vagy fejedelemségek egy embert, mások 
egy hadnagyot katonák nélkül, vagy egy dobost adtak; továbbá 
olly lovakat küldöttek, mellyekot már nem lehetett egyébre 
használni. 

Az ausztriai ház tulsulyát, melly a császári koronával a főher

czegséget, Stájerországot, Krajnát, Csehországot egyesítette, azáltal 
mérsékelték, hogy apró féltékeny fejedelmekkel vették körül. A 
pfalzi ház egyik ága Pfalzot, a másik Bajorországot birta s választói 
méltóságot nyert. A protestaosok között a szász és brandenburgi vá
lasztó-fejeJelmek vitték a főszerepet, s az utóbbi csakhamar fel
üdiiivén a szanvedett vesztcségekböl, előre sejteni engedte a kö
zelgö nagyságot. Sokkal alantabb ;ílJottak a braunachweigi, lune
burgi, würtembergi, hesseni, holsteini, badeni és mccklenburgi ural
k o dó-családok. 

Azon jog, mellynél fogva szövetségre léphettek önmaguk és 
az idegenekkel, a hatalmasokat a többiek elnyelésére ösztönözte j 
a münsteri püspök 1 szövetség1·e lépvén Ausztriával 1 meghó
ditotta saját városát; a mainzi püspiik, a francziákra támasz
kodva, elfoglalta Erfurlot; a braunschweigi grót a hasonnevű vá
rost j a brandenburgi uralkodó megfosztotta függetlenségétől a 
magdeburgit; E'mc\lett, megemlékezvén V. Károlyról és I. Ferdi
nand türelmetlenségéről, valamennyien Francziaországot tekin
tették az egyedüli védbástyának a zsarnokság ellen. 

Azon körülményből, hogy ezen }{ülönféle rendek jogai elis
mer·tettek, az következett, hogy azokat nagyobb bátorsággal gya
korolták. A fejedelmek büszkék levén felségi jogaikra, királyi 
pompát akartak kifejteni, daczára országuk nyomoruságának. Mi
utan az 1653-ki országgyűlés ch·cndeltc, hogy a rendck hűbére
sei és alattvalói a birodalom biztosilása végett közrejáruljanak a 
hadseng ós az erősségek fentartására, a fejedelmek ezáltal fel
jogosítva bitték magukat a tartományi rendck beleegyezése nél
kül adót szedni. Ennek folytán terheket raktak alattvalóik vál
laira, kiknek a regensburgi országgyűlés által kötelt~sségökké té
tetett alkalmazkodni azon azerződésck- és szövetségckhez, mellye
ket kötni bármelly fejedelem jónak látandott; az udvari kamra 
vagy tanács előterjesztéseinek hely nem adatott. Ekkor a birto
kokat többé nem lehetett ruondani tiérth~tltneknek 1 w inthogy a 
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fejedelmek hajdani kényuri jogaikhoz minduntalan ujabb adókat 
csatoltak, hogy romlással fcnyegetö udvartartást vihessenek. 

A jobbak mindcn ruódot megkisérlettek, hogy ujra érvényt sze
rezzenek a meglazult erkölcsi elvek nek, s jobb karba hozzák az elha
nyagolt népoktatást. Az olcsón megszerzett és müvelés alá vett 
földbirtokok bővelkedést hozván maguk után, jobb karba helyez
ték a lakosságot. A harczvágyó nemesség, melly itt tovább fen
maradt mint egyebütt, az udvaroknál keresett fényt, vagy kasté
lyaiban tétlenkedett s idegen divatokat majmol t j a haz~i nyelvet 
megvetették j a fényüzés veszedelmessé vált, mert mindent kivül
röl hoztak be. 

Minthogy a rondok egymás irányábani viszonyai a legapróbb 
részletekig meg voltak határozva, a formaságok a legnagyobb fon
tossággal ruháztattak fel a német nemzetnél és vezérférfiainál, 
minden dolog szabályszerü, dc lassu és fáradságos menetet vett. 
Kihalván a nemzeti érzület, melly a nagy monarchiákban az aris
tokratákat lelkesiteni szokta, mindcn állam a birodalom képe 
akart lenni. Ennek tulajdonítható, hogy dícsö áldozatokra kész ne
messég helyett egy másik lépett elötérbe, nem szabadoncz mint Fran
cziaországban, sem kereskedői szellem ü mint Angliában, hanem 
udvaroncz, cselszövő, bálványozója a formaságoknak j a harczjaa 
szellem csupán Ausztriában és Magyarországon maradt fenn a tö
rökkel folytatott háboruk miatt. 

Németország feje, a római császár, felséges és egyéb czimek
kel felruházva, mellyoket különben csak névleg bírt, nagyon ke
vés előjogra szorittatott, mellyek közé tartozott a nemességi czím 
osztogatása; a valóságos felségi jogokat, minök 8 törvényhozás, 
béke és há bo1 ú, köz-kormányzat, csak 8 rendekkel egyetértöleg 
gyakorolhatta. A birodalmi törvényszékek fölötti fö felUgyelet ki
ment szokásból j az alkanczcllát· kinevezése a mainzi püspököt, 
mint fökanczcllárt illette, ki nélkül a császár semminemü tárgyalá· 
sokba nem bocsátkozhatott. 

A föhatalmat a birodalmi gyül és gyakorolta, mcllyben min
den rend üléssei birt, s ezek három osztályra voltak felosztva: 
választó fejededelrock , fejedelmek és városok osztályára. A hét 
választó-fejedelemhez · soroztattak Bajorország és Hannover feje
delmei, kik közöl az elöbbi késöbb a pfalzi fejedelemmel egyesít
tetett.' Ezek választották a császárt s eléje terjesztették a capitu
latiót, s mig az utóbbinak sziiksége volt amazok jóváhagyására, 
ök nélküle is öszegyülekezhettok s határozhattak a közügyek fö-
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lött; a királyok teHtvéruknck, R császát· pc<lii:\' nagybátyáknak 
és unokaöcsiiknek czimez.Lék l)k ct. A ruú:wdik ORztályt, mdly 
alosztályokra volt fdosztva, rrcgyvcnhat fejedelem képezte j ezek 
különbözi) szavazatokkal bírtak, némellyck f'cjenkint, mások együt
tesen, mások ismét sz6tübbsé;;gcl szavaztak; Svédország három, 
Brandenburg öt szavazatlal Lirt, a közvetlen grófok p~.:dig vala
mennyien egy szavazatnak vétettek. A következő században százra 

ruent azon fejedelmek száma, kik már nem személyes előjognál 
fogva szavaztak, mint hajdan, hanem az általuk birt tcrületek 
szerint, nehogy a császát·ok túl-sok szavazat fölött rendelkezzenek 
az által, hogy saját teremtményeiket birodalmi rendekké emelik. 
Ezek köziH a dán és svéd királyok egy-egy szavazattal, a porosz 
király héttel, Anglia Hannoverért hatta!, az ausztriai föhcrczeg pe
dig hárommal birt. A ldizvetl··n ne111cs~ég vagy birodalmi lovagok, 
nem birtak üléssci a birodalmi gyűlésen, hanem egyenesen a csá

szártól függtek. A harmaditt osztály ötvenegy birodalmi várost fog
lalt magában, mellyek két, rajnai és sváb táblára voltak felosztva j 
ezen városok, mcllyek a középkorban olly hatalma11ok voltak, nagyon 
alászállottak a aristocrátiailag kormányoztattak. A három osztály 
mindegy'ikének külön gyiilésci voltak, R határozataikat szavazat
többség szeriut hozták. Ha határozatl\ik megegyeztek (p l a c i t um) 
s a. császár által j óvá hagyattali 1 törveny-erőre (c o n c l u s um) emel
kedtek. A birodalmi gyűlés határozatai t>zavazattöbbséggel hozattak. 

Ezen rend csak az egyetemes birodalmi gyűléseken tarlatott 

meg, mellyekben a császár elnökölt; midőn ez a birodalmi gyű

lést Regensburgba hitt a össze ( 1662), hogy segélyt kétjen a törö
kök ellen, a rend1Jk mindaddig semmiben scm akartak megálla
podni, mig csak a westpba li szerződésben függöben maradt kérdé
silk el nem intéztetnek. A gyűlés ennek folytán meghosszabbítta
tott s képviseletivé változott M, mclly a különféle renrick ktildöttci
böl állott, kik minden hat hónapban huszonnégy napig üléseztek 
B szintén képviseltették magu kat. Ez által lényeges változás tör
tént az ai h.otmányon, tekintve azt, hogy a császár többé nem füg
gesztbette föl a veszélyes vitatkozásokat a gyülés feloszlatása által, 
sem a krpvir;elők nem hozhattak semminemű hatát·ozatot, mielött 
azt megbízóiknak tudomására nem jutatták. A birodalmi gyűlés 

állandóva tétetvén, többé nem a nemzet nagy-tanácsa, hanem a 
fejedelmek és birodalmi rendek gyülekezete volt. A protestansok 

tartván attól, hogy a katholikusok netán a vallásra vonatkozó ja
vaslatokbau fognak megállapodni, e v a n·g e l ik us t es t ü l e t e t 
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alkottak, me Ily külön tárgyal ta saját hitsorsosaik érdekeit; ez ismét 
uj eszköz volt a császár boszantására. 

Mi nem kárhoztatjuk ugyan ezen figyelmet a közös érdekek 
irányában, ezen őrködést a fenyegető bitorlások ellen, de könnyen 
elképzelhetjttk, milly lassan kellett lwla.dniok a hatál'ozatoknak, sza
bad tér nyittatván ez által a küludvarok cselszövényeinek. Ugyan
azon évben, me ilyben agyülés állandóvá tétetett, a törökök Marva
országba hatoltak, s a gyülés egy egész évet pazarolt el a tanácsko
zások rendjének me gá liapitlisa fölött. Közönyösség a fontos ügyek
ben, nyomasztó komolyság é~ fát-adhatlan formaszerüség a kicsinysé
gek ben, követelö léhaság járatlansággal páro~ulva képezték ama tes
tület jellegét; örökös pörlekedósek, mellyeket gyakran két nemzedék 
birái sem fejeztek be j haszontalan vitatkozások, mellyeknél arról volt 
szó, vajjon e vagy ama fejedelem követe vörös pad ban üljön, vagy 
szolgái a választti-fejedelmek s:wlgáival egyenl ö ruházattal birjanak· e, 
~ hány e t c e t e r á-t függeszszen czimeibez. Illy semmiségek viszálko
dásokat s végre hábornt idéztek elő, mindig csak a gyöngék rovására. 
Benn féltékenység és meghasonlások választották el a válaRztó-feje· 
delmck oszt:tlyát a fejedelmek osztályától; ez utóbbiban a régielé 
az uj ukkal veszekedteli; az egyházi tagok a világiakkal vagy a 
protestans püspökökkel ; kik virilis szavazattal birtak , azokkal, 
kiknek csak curialis szavazatuk volt; s az evang-etikus testűlet a 
katholikusokkal. 

Valamint klinn a diplomatiai cselszövények, ugy benn a biro
dalmi gyülés követelte ma.gának a törvényhozási hatalmat. A birodal
mi rendek között fölmerül t meghasonlásokat a császár mellett Wetz
lárban székeW császári kamra két főtörvényszéke intézte el, mellyek 
polgári ügyekben azon fejedelmek itéleteit is megmásithatták, kik nem 
voltak a de non appellando joggal felruházva. Jogaikat elvesztették 
ugyan, a kisebb t•endek azonban mégis védelmet találtak a g)·iilése
ken és a törvényszékeken hatalmasabb szomszédaik, valamint az 
alattvalók uraik önkénykedései ellen. De La a külön kormányok 
nyomták el alattvalóikat, ezek nem nyerhettek igazságot sem a biro
dalmi gytlléstöl, mellynek tagjai a bitorlók voltak, sem a császári 
kamrától, mellynek biráit amazok dijazták. 

A vallás folyvást kihágásokra és erőszakoskodásokra azoigál
tatott ürll~yet, mert nem ismerték még a gyakorlati türelmességet; a 
templomokban, mellyek fölváltva mindkét felekezet által használtat
tak, lehetetlen volt megakadá-tyozni némi til"zteletlt>nR~get j a kath. 
fejedelmek tényeiben a féll.ékonyHég tulozta a kiivctkezm1;nycket 
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gyanusitotta czéljaikat; jaj volt akkor, ha valamolly fejedelem a 
kath. vallásra tért át, mint a szász választó! bizonyos csekélység két
szer fellázitotta Hamburg városát, mire a nagy hatalmakhoz folya
modtak, miből aztán követ-küldözgetések, jegyzőkönyvek és fenye
getések származtak. 

Morva- tesh·érek. 
Egy másik vallási felekezet is nevezetességre tett szert, az 

ugynevezett m o r v a t e a t v é r e k, kik a prágai csata után elhagy
ván Csehországot, rejtekhelyeken tartózkodtak. Amos János (1592-
1671 ), ki szülöfalujáról Comeniusnak neveztetett, a lengyelhoni Lis· 
Bába gyüjtötte hitsorsosai t és ntolsó püspökük volt j J a n u a l i n
g u a r um r e a e r a t a czimü munkája, me ll y tizenkét európai nyelvre 
fordíttatolt le, hosszu ideig a latin nyel•; elemeinek kézikönyve gya
nánt használtatott. Utána Lausitzban, Szászországban és Francóni
ában széledtek ezét és falvakat épitettek ; látszólag katholikusok 
voltak, csakhogy az Oltáriszentséget mindkét szin alatt vették ma
gukhoz. 

Megunván ezen bujdosó életet, fölemelték fejöket, s főnökük, 
David Keresztély (1721) a régi ausztriai családból származó Zin
zendorf Miklós Lajos gróftól kért menhelyet, ki tanulmányait Hal
Iéban, a pietismus központján, végezvén, hol megkedvelte a theoso
phiát, vallási indokból :E'első-Lausitzban tartózkodott. Walteville 
Frigyessel a mustármagról nevezett rendet (Se n fk o r n- O r d e n) 
alapította, mellynek feladata volt missionariusokat küldeni a pogá
nyok megtéri tésére j ö a morva testvéreket csakugyan befogadta a 
herrnhuti gyarmatba , honnan herrnbuttereknek neveztettek. Egye
netlenségeket látván keletkezni közöttiik, megakadályozta a vitákat 
és bizonyos szabályokat szel'kesztett (1727), mellyek lényege abban 
áll, hogy a herruhuti feltámadottnkat (d i e E r w c ck t e n) a foly
tonos szeretet köteléke füzze testvéreikhez és Isten összes fiaihoz, 
bármelly valláshoz tartozzanak is, sohnsem vitatkozván, hanem meg
őrizvén a tisztaságot, egyszerüséget és evangeliumi kegyelmet j a 
köz jó felett ö vele és W altevilie-lel tizenkét éltes férfi tanácskozott; 
néhány v i g i l i á n az egész éjet imádkozva töltötték j két vagy négy 
tcf;tvérböl és nővérből álló t á r su l a t ok egyesültek, hogy a lélek
ről beszélgessenek ; más,. huszonnégy s több tagból álló társulatok 
huszonnégy órát egyfolytában imádkozva töltöttek és megujitották 
az el~ö keresztények szeretet-lakomáit. Hitvallásukban, nem tevén 
különbséget luteranufl és 1{:\.lvinista között, a mcgváltá!l képezte az 
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egyediiti dogmát; a társulat egyedüli feje a megváltó volt, ki sors 
által jelölte ki helyetteseit. 

Zinzendorf elejénte az összes morva közeégek seniorává nevez
tette ki magát, melly tisztet késöbb letette, hogy mint egyszerü lu
teranus prédikátor Pennsylvaniába menjen. Tanitványai számára 
szdmos müvet tett közzé, s a titokszarU nyelv arra látszott öt felha
talmazni, hogy uj dogmákat alkosson a Szentháromság felett, s cy
nicus nyiltsággal tárgyalja a két nem közötti viszonyokat. Őt és 
társulatát ennek következtében borzasztó vétségekről vádolták, de 
midön a szász kormány ellenök két ízben vizsgálatot rendelt, sem
mi rosz nem bizonyult be. Mint rendkivül körültekintö, de feddhet
len földművesek és mesterembcrek, szigoru vallási és polgári fegye
lem alatt élnek, s ámbár nem létezik közöttük valóságos birtok
közösség, nagy fontosságot tulajdonitanak a sorsnal(, mint az isteni 
akarat nyilvánulásának, elannyira, hogy még házassági iigyeiket is 
a szcrint intézik. 

Igen elter:jedtck Németországban , Schweizban, Hollandban, 
Amerikában; missionariusokat küldöttek Grönlandba és Lappóniába, 
s különösen dicsérik iskol:íik erkölcsi nevelését. Főnökeik vallási 
felsösége alatt egyesülve , kiknek föltétlenül engedelmeskednek, 
merr igazságosan bánnnk velök, nagy telepekben közösségben él
nek, mindenkinek saját mestersége levén, mellynek jövedelme a 
közös pénztárba foly. Az egyedüli hierarchiát a kor képezi j minden 
ház számos c h o r us t számlál, mellyek férfiakból, asszonyok ból, 
fi11talokból, leányokból állanak j a csecsemők közösen neveltetnek. 
Vallásuk Jézus imádságából áll; az oldalseb mindennek nyilvános 
jelképét alkotja; a leányok a Megváltó jegyesei. Ezen titokszerüség 
elfoj~ja a féltékenységeket és nagyravágyásokat, mellyek egyéb 
társulatok mételyét képezik. 

A gondolat Németországban megizmosodott, s Keplerrel a ter
mészet tön·ényeinek meghatározásara, Guericke Ottóval az iir fölfe
dezésére, Heveliussal és Stahllal a szám- es vegytan bövitésére, Gol
dasttal, Conringgal, Schilterre~ Moldoffal a hazai régiségek megvilá
gositására, Grotiussal, Leibnitzczal, Wolffal és Thomasiussal a böl
csészet gazdagítására törekedett. De valamennyien latin nyelven 
irtak; a prózairók homályosak és barbár nyelvilek voltak, müveik 
árado,znak a sok idézetelt- és czélzáeoktól s nem ismerték az irály 
csinját. A azámos akademiák, mellyek az olaszországiak mintájára 
keletkeztek, inkább a ferde izlést terjesztették a helyett, hogy elő
mozdították volna a hazai nyelv kimiivclését. A reformatio szomoru 
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hatásai a képzelemre a költészet hanyatlásában mutatkoztak. El
enyészvén ama gyermeteg irodalom, melly sohasem válik nevetsé
gessé, egy uj keletkezik helyette, melly az itészctben sziiletett, az 
itészettel növekedett, s félrelökvén a középkor nagyszerü hagyomá
nyait, számítóvá leszen; i~ju, s máris ránczos. Sokan müvchék ezen 
uj irodalmat, különösen Siléziában, de képtelenek levén valami ujat 
létrehozni s egyedüli dicsöségnek tm·tván mások nyomdokait kii
vetni, ahelyett, hogy a hazai emlékekhez tél'tek volna vissza 1 a la
tin és görög parnaMsushoz fordultak. A Brockent Pindu!:!sá, a Raj
nát Hyppocrenévé, a cHászárt Apollóvá változtatták; uj Mar:>okat, 
Moecená sokat és Alcitlákat ént~keltek meg; Iloráczból és Pindárból 
szedett phrasisokat varrtak föl német mdlényiikr·•J, s púderos Hó
rákat tánczoltattak egy janidis és parókás Apollo köriil, 

Kiveszszlik a tömeg közi.íl Schedius Pált, ki huszonkét éves 
korában Bécsben költövé korönáztatott s többnyire latin nyelven irt 
s a fejedelmeknek hízelgett; továbbá Danesius Pétert, kinek dalai 
képzelöeröre mutatnak, ámbár az unalomig telve vannak a régi 
korból vett példákkal. Nc~mi ujat találnnk W eckherlin Rudolfnál, ki 
azt kiilönbcn nem a természetböJ vagy saját clméjéMI meritette, 
hanem a francziáktól és angoloktól kiilcsiiniizte. "Ha a ki~lté~zet 

az istenek nyelve, tehet-e helyesebben a költő, ki finomul és esin
nal alcar irni, mint ha a földi istenek, vagyis a nagyok, u bölcsek, a 
fejedelmek, a főurak nyelvét utánozza?" kéreli ö, minck folytán ud
varoncz nyelven irt s következéskL~pen sem kortársaira nem gyako
rolt befolyást, sem állandó nevet nem szcrzett. Jezsuiták voltak 
Bal de Jakab 1 ki latin költeméuyeket irt 1 mellyeket Herder nem 
restelt németre forditani azon erőtelj miatt, melylycl hazája szeren
csétlenségei fölött sit·ánkozik j Spee Frigyes, ki a nemzeti nyelvet 
használta s nem minden szépségnélküli vallási énekeket irt; Mase
nius Jakab kölni tanür, ki különféle szerzeménycken kivlll, mely
lyekröl Miltonnál emlékeztünk egy szónoklati müvet il't (P a l a es t r a 
e l o q u e n t i a e l i g a t a e.) 

Nagyobb névre tettek szert Flemming, Gryphyus és Opitz, kik 
diszei voltak az ugynevezett sleziai e l z ö i sk o l á n ak. Flemming 
Pál (1609-40) Szászországban született, sokáig utazott Perzsiában 
és Oroszországban, müveiben bizonyos keleti élénkséggel rajzolja a 
látott dolgokat, mi fölö!tte ritka dolog volt azon korban, midön a 
nyelv a ft·anczia és olasz között ingadozott j irt néhány belbecs uél
kttli drámát is. 1'öbbet készitett Lohenstein, kit különbeu h~nfitár
sai is hosszadalmasságról vádolnak. MestCI·e u szilcziai Gryphyus 



- 401 

András volt (t 616-64) 1 ki apró vigjátékaiban azon hadnagyokat 
gnnyolja, kik a harminc)léves háboru vége felé hegyeket dobálgat 
tak; Lobenstein nem kerüli, miként mcstere, a visszataszító leírá
sokat, ba ezeket alkalmasaknak véli szánalom vagy borzadtUy elll
idézésére; a magasztost összekeveri az alja-sal, a borzasztót meg• 
hatónak, a böbeszédüséget p~dig emelkedettségnek tartja. 

Opitz Márton ( 1597 -16:39) a költészet atyjának neveztetik, 
pedig inkább lehetne a költészeti irály atyjának mondani. Csak· 
ugyan hasonlitván a franczia Malherbe-hez kevés föltaláló tehetség
gel birt, de feltür.ö gondot forditott az irály szabatosságára, ami· 
átis CH ak kevés általa használt szó avult cl. P r os o d i a-jában fel
tárta a németek előtt nyelvök hatalmát, a azótagak értékét, a he
lyes mértéket és hangsulyozást; sokféleképen változtatja a kifeje
zéseket s mindent válogatott szavakkal de mcstet·kéltség nélkül ad 
elő. Lefordította Rinnccini D a p h n is-át; a H e l e n a és P a r is-ban 
pedig az első zenei drámával ajándékozta meg nemzetét. Bethlen 
Gábor gyulafehérvári tanárrá akarta öt kinevezni, VII. Ulászló len
gyel király pedig történészévé és belső titkárává. II. Ferdinánd csá
szár borostyánnal koszoruzta meg. Opitz sokat utazott, s Danzigban 
az ott d:ihöngö ragálynak esett aldozatul. Számtalan utánzói között 
Laurenberg János Vilmos és Rachel Joachim gunyirók tüntek ki; az 
előbbi az irók által mellözött közönséges német nyelvet használja, 
mint ameilyet alkalmasabbnak tart százada ostorozására; a másik 
Juvenalist és Persiust utánozta, de inkább csak a durvaságban, mint 
az cröteljben. Hoffmann Keresztély külön iskolát akart alakítani, 
de mig Opitz csak német maradt, ö tulságos szigorral bírálgatta a 
külföldieket, különösen az olaszokat, s lefordítván a P as t o r fi d ó-t, 
tulozta ennek hiányait. 

Mig a német irodalom egy állapotban senyvedt, a szomszéd
ságban egy uj, a magyar irodalom, keletkezett, melly szamos drá
mákat hozott létre, mellyek tárgyai a hajdani kir:ilyok életébtil 
vagy a pogány mythologiából vétettek; a főurak pártol ták, a nép 
pedig tisztelte a költőket. A képzclemdus és müvelt Zrinyi a Z ri
n y i as z czimü hőskölteményt írta, kHzködvén a még csiszolatlan 
nyelv nehézségeivel; csak halála után méltányolták és kezdték utá
nozni, de senki sem érte utól, még Liszty sem, ki a mohácsi C3atát 
énekelt\'l meg. 

Németország mindazonáltal, melly Nagy-Károly óta a világ 
elsö nemzete volt, egy szinvonalra sülyed a többiekkel, gyakrab
ban megaláztatott mintsem győzött, gyenge levén a politikában, rest 

XVI, 26 
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a.z önvédelemben; a császári felséges czim egy család örökségévé 
lett. A császár, Svédország és Hessen a béke megkötése ut2,n is 
megtartották hadseregöket, me! ly els ö volt az állandó csapatok kö
zött. III. Ferdinand még kilencz évvel élte tul a béke megkötését, 
de a háboru által okozott kimerültségben csak a tiirelem erényét 
gyakorolhatta. A magyarok semmi áron sem akartak beleegyezni 
abba, hogy sz. István koronája örökössé tétessék az osztrák ház
ban, de mégis rábirta öket arra, hogy fiát Leopolclot megválaszszák 
(l G 55). Hogy fiának a római király czimét is megszerezze, temérdek 
veszödséget kellett kiállania a birodalmi fejed elm ek közötti elsö
ség s egyéb ezertartási kérdések elintézésében, s mielött czélját va
lósithatta volna, meghalt (1657). 

l. J,eopold. 
A birodalom tizenöt hónapig volt üresedésben, minthogy Ma

zarin XIV. Lajos számára követelte ; késöbb átlátváo, hogy tervét 
nem valósithatja meg, a bajor választófiak és egyebeknek ajánlotta 
fel három ruilliónyi évdijjal. Az ajánlatot senki sem fogadta el, mi
nek folytán ausztriai Leopold választatott meg bizonyos feltétellel 
(1658), melly által jogai Francziaorszá.g előnyérc jelentékenyen kor
látoltattak, kötelességévé tétetvén visszaszolgáll at.ni Montferrat-ot 
Savoyának és nem segiteni a spanyolokat j ha ezen föltételeket meg 
nem tartja, megfot>ztatik méltóságátol. Ehhez járult még, hogy Fran
cziaország szövetségre lép(~tt a fejedelmekkel, nem tevén különb
séget katholikusok és protestansok kiizött, azon ürügy alatt, hogy 
biztosítsa a wcstpbáli békét, tulajdonképen pedig, hogy zavarokat 
okozzon Ausztrianak. Lajos inkább szcretett alkudozni az egyes feje
delmekkel, mint a fülötte lassu és határozatlan birodalmi gyüléssel, 
mi csak növelte amazok fontossagát. Követcket fogadván és küldvén, 
függellen hatalmaknak tartották magukat j Lajossal külön szerzödése
ket kötöttek; néhányan évdijat kaptak tőle j a száz v;Uasztú huszezer, a 
svéd király százezer li rá t, továbbá a mainzi választó tíz, majd huszezrct, 
nem ernlitvén a fejedelmek frankfurti küldötteinek adott ajándékakat és 
nyaklánczokat; Németország tulajdonképeni feje illyformán Lajos volt. 

Francziaország eme cselszövényei miatt nem lehetett bízni a 
béke állandó6ágában, s XIV. Lajos sem talált méltó vetélytársra a 
pblegmatilms Leopoldban, Iti csiszolatlan volt szokásaiban, turelmet
len a vallásban, emellett azonban alázatos, jószívü, szeplötelen er
kölcsü, ajtatoll és olly szelid, hogy a vétket. is többször büntetlenül 
hagyta. Nemcsekély érdemeket szerzett az által, hogy kiküszöbölte 
a törvényszékekböJ a latin nyelvet s a codex carolinus kegyetlen 



- 408 -

büntetéseit, s savoyai Eugen herezeg által ujjászerveztette a katona
ságot. Sokat foglalkozott a metaphysicável és theologiával, s elejénte 
jezsuita akart lenni j dicsekvőleg emlegette, hogy anagrammákat, fel
iratokat és apigrammokat készit j értett a festészetlJCz ü zenéhez, va
lanlint az alchymiához és csillagászathoz is; p<'1rtolta a tudományo
kat, vagyis inkább az egyetemeket; aki azt vetette szemére, hogy pa
zar bökezüséget tanusit a jeszuiták irányában, azt válaszolta, hogy 
inkább ezekre költi a pénzt, mint udvaroncznőkre, miként XIV. Lajos. 

A körülmények azonban mégis fontos egyéniséggé tették őt 
ama kor folyton váltakozó esélyei között. D e ha ö, ki elejéute olly 
gyönge volt, uralkodásának vége felé XIV. Lajos vetélytársává lett, 
ez nem az ő vagy táborookai érdemének, hanem azon körülmény
nek tulajdonitandó, hogy a nemzet ujra feltidUlt aléltsagából. Ehhez 
járnit még, hogy a birodalmi rend ek és XIV. Lajos közötti szövet
ségek a császártóli félelem következtében jövén létre, a császár fé. 
léokségének napfényre jutása után azon szövetségek indoka is ele
nyészett. Lobkowitz, belső titkos tanácsos daczára, l•it Lajos megvá
sárolt, Vilmos brand cnburgi választó felrázta Leopolclot aléltságából 
megakadályozta a francziák clönyomul~sát, legyőzte szövetségesei
ket, a svédeket, s Pomerania nagy részét elfoglalta, miáltal megve
tette családja nagyságának alapját. Fontos szalgálatokat tett Leopold
nak a m odcnai Montecuccoli kardja, kinek ritka érdeme abban all, 
hogy nem enge~te magát elragadtaini a heveskedés által, hanem 
fürkészett, vesztegelt s kímélte az ugysem tulságos eröt; csak igy 
l e hetett ismét fölemelni Ausztriát. 

Itt azonban Törökországra s utóls6 erőfeszítéseire kell fordita
nunk figyelmünket, mellyekkel a kereszténységet rettegtette. 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

Törökország. 

Nagy Solimánt II. Selim követte a trónon (1566 szept. 4), ki 
óriási ajándékokkal volt kénytelen megvásárolni az irányában ellen
szen v vel viseltető hadsereget. A trónra, mellyben testvéreinek holt
testén k'eresztül jutott, magával vitte a fösvénységet, részegeske
dést, kegyetlenséget, a közügyek elhanyagolását, s minden felfordult 
volna, ha mellette nem lett volna a bölcs miniszter, Sokolli Muham-

26• 
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med, és Ebnrund mufti. Békét kötött II. :Miksa cgászáral (1571) 
meghódította a föllázadt Yement, s háborut akarván inditani Per
zsia ellen anélkül, hogy a gyilkos si"vatagokon kelljen kcresztülha
tolaia, csator ná t akart készittetni a Don és Volga között 8 ekként 
öszozekötui a F ekete-tengert a Kaspi-tengerrel ; a folytonos e8Ö
zé8ek s az oroszok támadásai azonban megakadályozták terve va
lósitását. Láttuk már V denezével viselt há boruját 8 a Lepantónál 
(L: XV kiinyv. 673. l.) sze n vedett vereséget, melly után Sokol!Í igy 
szólt a velene zei követhez: "Ti levágtátok szakállunltat, mi pedig 
lemetszettük egyik karotokat; a szakldl még szebben és sürübben 
fog ujra kinőni, a kar azonban soha." S Kilig-Ali (O c c h i a l i, egy 
calabriai reuegat) negyven gályával csakugyan utat törvén az olasz 
hajók között, azok száma mihamar kétszázra szaporodott, s ujra há
borgatni kezde Görögországot (1572). A velenczeiek ujra békét kö
töttek a törökökkel; II. }1"'ülöp spanyol király hajóhadat küldött Tunis 
ostromlására, hol Muley-Homaidah, elüzvén atyját, az V. Károly (L· 
XV. künyv 267-8 lap.) által visszahelyezett Muley-Hassant, hatal· 
mába keritette az uralmat. Don Juan szere:!C:Jésen befejezte· e 
hadjáratot, c1e a kapott parancs értelmében nem rombolta le a várost, 
mert keresztény államot akart alapitani Afrikában, mellynek Tunis 
lenne székhelye s ö királya. Ekkor hirtelen megjelenik Kilig-Ali, 
mint már kapudán-basa, háromszáz vitorlás hajóval, megtámadja és 
beveszi a várost, nem k!iliinbeu Golettát is, minek következtében 
Fülöpnek Oraubúl is ki kellett vonulnia. ( 1 573). 

Törökország ez idiibcn 40 konnáuykerületből állott; nyolcz 
volt Európában: Magyarország, 'l'cmesvár, Bosnyákorszüg, Scmeud
ria, Rumélia, Ca ff a, Candia és Arehipelagu~, me Ily névvel Morea, 
Lcpanto ós Nicomedia j el öltettek; négy Afrikában: Egyiptom, Al gir, 
Tuuis, Tripolis; huszonr.yolcz Ázsiában: Anatolia, Karaman, Me
raash, Adaua, Ciprus, Aleppo, Sai da, Damascus, syriai Tripol iR, 
Seivas (Fel~etetcnger), Trapczunt, Ciidir, G~~orgia, Dagestan, Shir
vau, Knrs, Van, Erzerum, Cherwn, Bassora, Bogdad, Ralika, Mossul, 
Di<u-bekir; Ará.biá!Jan Dsedda, Sanaa, Zobid és Mecca. Ezekhez járul 
a négy adófizdö !ad.Jmány: Et·dély 1 Moldva, Oláhortzág és Ra
gu:~a. A lap~ntói csJ.ta következtében azonban elveszlették tulsu
lyokat a tengoren, mert l1a uiánpótoltattak is a hajók és fegyverek, 
elveszett a hirnév, mi a hódító nemzetek legfőbb és ptitolhatlan h-
talmát hépezi. · 

lll. Amurúl. 
Selim részegségében elbukik l!s meghal (1574 decz.. 13); utódjai 
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siettetik a hanyatlást; a serailokba zárkoznak s igy elvesztik az egye
düli dicsöséget, melly kedvessé tehetné őket a nemzet elött, s melly 
abban áll, hogy maguk állanak a badsereg élére. Seiiru után lll. 
Arnurát követkczvén, megöli öt testvérét, pedig nem volt kegyetlen, 
hane w gyönge, kéjencz és zsugori. A scutarii uj serail ró zsái, a csil
lárok cs ágyuzások között töltött esték, a nök bájai, kik egyedüli 
társaságát képezték 1 nem voltak képe~>ek kiragadni öt hypocon
driájából, ámbár an11yira elerötlenitctték, hogy nehéz-kórba esett t). 
Sokolli M ubammed, a vezír, eltávolíttatott s aztán megöletett; a 
kedvencz sultána tetszése szerint bánt a nagyurraL A janicsárok, kik 
Nagy-Solimán alatt elvesztették azon kivnltságukat, mellynél fogva 
c~ak az állam fejét tartoztak követni, éreztük, milly gyönge az ural
koJó a folyton váltakozó nagyvezirek kezében. A hadsereg is fd
bomlott s Osman nagyvezír megengerlte, hogy a buluk-ok, a suitán 
és a próféta zászlójának örei, eladhas~ák állásaikat. Midön késöbb 
bizonyos érték nélküli pénz hozatott forgalomba, a bulukok és jani
csárok fegyvert ragadtak, s ez alkalommal nem elégodtek meg a 
puszta lázadással, hanem, amire eddig nem volt példa, a díván ellen 
fordulnak, a serailba hatolnak, s a ministerek fejét vagy letételét 
követclik ; erre számos gyujtogntás és lázongás keletkezett s szeren
csétlen például szolgált a jövőre. 

lll. Muhamcd. 
Arnurat százkét gyermeke közöl negyvenhét volt életben, kik 

köz/il Arnurat utódja III. Muhamed parancsára 19 fiu megfojtatott s 
tiz terhes nő a tengerbe dobatott (1595). Szigoruan rag:-Lszkodván 
l\lahomed par:.ncsail10z, a kormányt kedvencz nej ére, a Yelrnczei szár
mazásn Baffo Zsóf1ára bizta, ki tetszés szerint nevezte ki vagy tá
volította el a nagyvczireket, mi a folytonos lázongások miatt ama 
kor egyedüli nevezetes eseményét képezte. Magyarország ellen egy 
had;;ereg küldetvén, ez elsö izbcn vitte magával a próféta zászlóját, 
melly addig Darnasensban őriztetett, innen pedig Konstantinápolyba 
vitetett át; a vállalat azonban mégsem sikerül t. Muhamed engedni 
akarván katonái kiv:íns:\gának, sze:nélycsen állott a magyarországi 
hadsereg élére, de Ji sem volt képes valamit ki vinni (IG96). A rene
gát Csíkala vissza akarta állitani a fegyelmet a hadsPregben, R mi
dön ezt megszámlálta és harmincz ezerrel kevesebbet talált, mint 
amenl,lyien be voltak irva, a hi~nyzókat szöl{evényeknek (:;; becs 
teleneknek nyilvánította. Ezek Azsiában bizonyos Abdulamim veze-

l) Lll.ad e köuyv végéo a Fel!Jilágositó jegyzerek·eL F.) alatt, 
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tése alatt gyültek össze, bevették Edessát, itt több csatát és ostromot 
állottak ki, s Abdulamim megtartotta a felsöséget, mit késöbb test
vérére, Dali Hussein-re ruházott. Ez időfolytával meghódolt, s ti
zenhat ezer ember élére állittatván, Magyarországban harczolt é! halt 
meg ; helyette azonban más csapatfőnökök lázadtak fel, kik ellen 
számos hadjárat intéztetett, mellyek árulásokkal és hitszegésekkel 
vannak teleszöve. Késöbb (1622) Abassa erzerumi beglerbég állott 
a lázadók élére, s bevette Sivát és Angorát. 

Muhamed, kimerülvén a sok kicsapongásban, harminczöt éves 
korában meghalt (1603), B helyette a tizenöt éves I. Acl1met lépett 
a trónra, kit a serailból vontak elő, hol r:ők és heréltek között 
neveltetett; ez eltért a testvérgyilkolás szabályától, s mindent a 
nök és m uftik tanácsa szerint tett. A törökök, volt legyen bár béke 
vagy fegyverszünet, nem hagytak fel rablókalandozásaikkal a szom
széd magyarok területén j Károly f'óherczeg, II. Rudolf császár test
vére ennek folytán egy müveletlen területet vásárolt meg Horvát
ország határán, hová Károlyvárost épitette s á.llandó katonasággal 
látta el ; a birodalom e czélra hétszázötezer forinttal, 8 tá jerország 
pedig száz negyvenezerrel járult. 

Uskokok. 
A törökök által lassankint elfoglalt tartományokból kiüzött 

lakosok Clissa környékén 1 Dalmatiában, telepedtek le j ezeket a 
törökök us ko k-oknak 1 vagyis szökevényeknek nevezték. Innen 
sztlnet nélkül ki-kicsaptak a törökök birlokaira 1 mig végre ezek 
Clissát ostrom alá vették, s ámbár bevehetiennek tartatott, el is fog
lalták. Erre az uskokok Horvátországba menekülvén, a tenger mel
lett levő Zen gg- ben telepedtek le, honnan ujra háborgatták a törö
köket; kéiiöbb magukhoz fogadván az olaszországi menekültekct, 
tengerre keltek s V eleneze birtokait kezdették fosztogatni. Hassán 
bosniai basa fölhatalmazást nyervén a dívántól, megtámadta az 
uskokokat és Rudolf császárt, ki öket pártfogása alá vette (1592). 
Harminczezer harczossal Horvátország ellen indult s egészen Szi
szekig hatolt, Auerspcrg András károlyvárosi paranc1:1nok azonban 
megtámadta Hassánt és megverte a török sereget (1593. jun. 12.), 
nem kevesebbet mint tizenkét ezeret ölvén le közűlök, a többi kö
zött magát Hassá.nt is,· miért azon év a szeren csétlenség évének ne
veztetett. Sican nagyvtzir meg akarta boszulni a vereséget, a ma
gyarok azonban változó szereccsével szegültek ellene. 

Erdély. 
Erdély még mindig török uralom alatt sinylett. BátLod István 
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Lengyelország királyává választatván (1574), a fejedelemséget test
vérére Krístófra ruházta (15i6), ez pe dig meghalálozvan, Zsigmond 
fiára (1581). Ez a jezauit:ik által neveltetven, aggódott e hü
béri függés miatt, B boszankodva Sinan szemtelenségei miatt, 
Ausztriához szándékozott közeledni. Az országnagyok ellenszegül
tek, s fölhasznil.lták az alkalmat Zsigmond és a jezsuiták kiüzésérc; 
a rögtöni kivégzések azonban elfojtották az összeesküvést, Zsigmond 
pedig szövetségre lépett Rudolf császál'l'al, hogy magát függetlenné 
tegye. Mansfeld Károly, a főberezeg helytartója, ennek folytán szá
mos német, cseh és olasz nemességgel bevette Esztergomot 1595) és 
Giurgevo mellett megverte a nagyvezirt. III. Muhamed személyesen 
állván hadserege élére, az osztrákok gyávasága és CBikala ügyessége 
folytán beveszi Eger várát (1596), s Keresztes mcllett megveri Miksa 
fö herczeget. 

Zsitvaforoki béke. 
A császár kifogyván a pénzből, minthogy a protestaosok meg

tagadták a segítséget, a nyár vége felé azétbocsátani kényszerült a 
hadsereget, ámbár a tél folytán, midőn befagytak a mocsárok, el
foglalhatta volna az erősségeket. Magyarország bclvillongásai nem 
csekély előnyére szolgáltak a Portának, s a háborut változó szeren
csével folytatta 1606--ig, midön létrejött a zsitvatoroki béke (1606 nov. 
ll.), melly nem "ngedmény volt a győzö részéről a legyőzött ii·ányá
ban miként az előbbiek, hanem egyenlök közölti szerzödés; a rab
lókalandozások eltiltattak, a foglyok visszaadattak, s Magyarország 
meg~zabadult a gyalázatos 50,000 arany adótól. Czernin Hermann 
báró, ki mint követ Konstantinápolybl'l küldctett, harsogó zene mel
lett és kibontott zá~zlóval vonult be, mellyen sas és feszület diazlett. 
Azon jóslat volt elterjedve, hogy midön a feszület Konstantinápoly
ban ragyog, a birodalom meg fog dőlni; ebből iszonyu rémiilet ke
letkezett s azt beszélték, hogy számos zárda és ház fegyverekkel 
van mcgl'akva, sa jezsuiták cl akarják foglalni a várost; a békét 
illy rendkivüli nyugtalanság között írták alá, 

1 . .ltluslafil é~> ll Otmán. 
Acl1met huszonnyolcz éves korában meghalt anélkül, hogy tett 

volna valamit (l G 17) j ifjabb testvére, ki utána Mustafa névvel kö
vetkezett, gyermeksége óta Iliilye volt, miértis anyja megengedte, 
hogy visszahelyeztessék a k a l i tk á b a j igy nevezték a sultáu fia
inak és testvéreinek lakosztályát. Helyette II. Otm~nt, Achmet ti
zenhárom éves fiát ültették a trónra ( 1618). Ez egy könyvtárt ala

pitott; pénzvágyból a törvény ellenére szabad nőket vett magához, 
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li nem sokára a tuls<igos kicsapongás miatt egészen clerötlenedctl és 
elbutult j a n6p emiatt megut:Uta, a janicsárokat pedig egészen maga 
ellen bőszítette zsugorisága és tuhágos szigora által, mellynél fogva 
sétaközben a tengerbe dobatta azon katonákat, kiket borozya és 
dohányozva talált. Azt hivén, hogy kiirtásukon töri fejét s egyipto
miakat és syrusokat akar helyükre állitan i, fellázadtak B a ked ven
ezek fejét követelték, s midön követelésük nem teljesit tet ett, Mus
tafó.t kiáltották ki suitánnak (1622). Ezt ágyán két nő között fekve 
találták egy szoLában, rncllybe csak a tetőn át lehetett jutni, s már 
két nap óta étel nélkül. Otmant megfojtották; ez volt az elsö fc
jedelemgyilkol;is Törökországban 1). 

A hülye Mustafa mint eszelös futkosott a serailban, minden 
ajtón kopogtatva s nnakaöc.,csét, Otmant híva, hogy szahaditsa meg öt 
ezen tehertől; azért anyja, a valida, és a zsarnok Mere-Hussein nagy
vezír uralkodtak helyette, vagyis inkább a janicsárok. Ezek meg 
akarták büntetni Otman gyilkosait, és saját kedvök szerint cseleked
tek, mig végre letették Mustafál, s a me~ölt Otman testvérét, a vitéz 
IV. Arnuratot övezték fel a ka1·ddal (1623). 

IV. Arnurát 
IV. Arnurát ugyanar:011 bárdok alatt találta magát, mellyek nagy

bátyját és testvérét leverték j a kincstár üres, Ázsia forrong. Ő 
azonban husz éves korában leráz magáról minden függést anyjától 
és a vezirektöl, karddal és kötellel kiirtja a lázongókat s kegyetlen 
nagyságot fejt ki. Rendkivüli erővel és ügyességgel birván minden
nemü testi gyakorlatokban, kilenczszáz lovat tart istállóiban ezüst 
zablákkal és lánczokkal; kémektől levén körülvéve, éjjel ö maga 
leskelődött; arany és vér utáu szomjuhoz.ván, saját testv.)rein kivül 
temérdek embert kivégeztetctt, s ruintegy versenyre kelt a ragály
lyal, melly azon időb en dl!höngött, Egy basa fia a serailhoz közele
d ik, s ö megöli; egy nőkkel megrakott b:\rka ugyanoda közeledik, s 
Ö a bárkát elstilyesztcti; más nőket azért ölet meg, mert egy réten 
nevetgéreztek; sokakat azért, mert dohány t 2) és opiumot sz.ittak. 
Buskomor vadságának mintegy százezren estek áldozatul. Azt szokta 
mondani: A boszu meg nem öregedik, ámbár megőszül. 

1) Otman halklát ev:y illyr költeményben husz énekLen megéoekdtt> a ra
gt~o<ai Gouüolu G. F. ki no eg halt 16;:!8-ban; 181() Lau kiadta MarteceLini olasz for
dítással együtt, 

1) 1606-bao terjedt el a törökök között a dohányzás. 
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Maroniták. 
Többször tcttiink már említést a maronitákról, kik 1\laron, el

ső századbeli (-433) jámbor remete után neveztettek, ki a gr)rög 
egyházzal folytatott viták között hü maradt a római egyházhoz, s 
r gy kápolnája volt Hamában, me Ily mellett egész Syriában nevezetes 
z ard a keletkezett. Egy, ezen zárdabeli szerzetes névszerint János 
maronita a hetedik század vége felé általánosan ismeretes volt jám
borsága és buzgalma miatt; ez a pápa hiveinek ügyét védelmezte, s 
e ezéiból mint gebeli pilapök a Libanonba küldetett. Köréje sereg
lettek minda~on keresztények, kik nem követték a monothelitákat, 
külön népet allwttak, melly a Libanon szakadékai küzött megőrizte 
polgári és vallási függetlenségét, Jánostól fegyvereket és szabályo
kat kapott, s majdnem az egész begyvidéket elfoglalta egészen Jo
rusalcmig. Amint a musulmánok erősek vagy gyöngék voltak, ugy 
a maroniták is tetjeszkedtek vagy összébb szorultak; a kcre~ztcs 

hadjáratok i<lejében természetesen ök is megerősödtek, ámb:'lr csak 
1215-ben történik említés róluk, midön szorosab összeköttetésbe lép
tek a római egyházzal. Ezen ö~szeköttetés ismét meglazult, midiín 
a latinok uralma véget ért keleten, IV. Eugen pápa azonban 1445-
ben ujra rábírta öket, hogy ismerjék cl a pápa fenhatoságát, mihcz 
a mai napig hivek maradtak. Róma helyes bdátással meghagyta ne
kik a syrus liturgiát, az cgyszcrü papok házasságat, a két szin alatti 
áldozást kovásztalan kenyérrel, mellyet a szent vérbe mártva oszta
nak ki papjaik a hivek között. A patriarchát (batrak) a püspökök vá
lasztják s a p:'tpai követ meget·15aiti; a szamos püspökök szerénycn 
élnek a 11agyszámu zárdákban, mcllyek legnagyobbrészt sz. Antal 
szabályait követik; földjeiket müvelik, mesterségeket gyakorolnak, 
tanítják a népet, mellyböl a törökök és drúzok irnokaikat 't'álasztják, 
amint Egyiptomban a koptokkal s Afganistanuan a perzsák kal sza
kott t6rlénni. XIII. Gergely collegiumot alapitott számukra Hóma
ban, mellyböl hires orientali8ták kerültek ki. A drúzokkal egyiitt el· 
lenálltak a töriikök hóditátminak, s csak III. Amurát idejében, 1588-
ban hódította meg öket Ibrahim kairói basa. 

Dri•zok. 
Honnan sz:irmaznak a drúzok, nem lehet biztosan meghatározni, 

ugy látszik azonban, hogy ök is a sivatag egyik törzsét képezik, metly a 
mu~ulD,lan schisrua számos felel{ezeteinek egyikéhez csatlakozván a 
Libanonban keresett menedéket, hol, miként a maroniták, megőrizte 
függetlenségét. Ámbár különböztek n maronitáktól vallási tekintet
beo, a hegyvidék megvédésa végett azövetkeztek velük, mig végre 
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lbrahiru által ök is legyőzettek. Kormány nélkül maradtak, s a 
Quaisok és Yamanok pártjára oszolván, mellyek közöl az előbbiek 

vörös szekfűt, az utóbbiak pedig fehér mákvit·ágot használtak jclvé
nyül, kölcsönöse J?. viaskodtnk egymással. A törökök csak egy rendőr
főnököt adtak nekik., ki egyszersmind az adóbehajtásról is-gondos
kodott; ezáltal azonban olly hatalmat alapitottak meg, melly egy
értelmű volt a fiiggetlenséggel. 

Fakr-rddyn. 
Ezek feje akkor Fakr-eddyo volt (1613), ki Syria nagy része 

fölött uralkodott, s a nagyurral is farkasszemct mert nézni; meg
ijedvén azonban az utóbbinak hadi készületeitöl, az erősségeket há
rom évre ellátta a szükségesekkel, mire kedvencz nejével és leányá
val, fömi nis.& terével és gazdag ajándéltokkal Livomóba érkezett, fel
ajánlván államát a keresztény fcj1~dclmcknek és megigérvén nekik, 
hogy velök együtt fog harczolni a Szent-földön. Az ossuuai 
herezeg és nápolyi alkirály parancsot kapott, hogy kisérje visz
sza Fakr-eddynt államaiba és védelmezze a törökök ellen (1619). 
l<'akr-eddyn csakugyan visszanyerte birtokait, s jó viszonyban ma

radt Toscanával, h0nnan munkásokat hozatott i midön a török csá
szárság felduJatott, birtokai jelentékenyen szaporodtak. IV. Arnu
rat százezer katonát kiildött ellene, kiknek nem levén képes ellen
állani, ann:il is inkább 1 minthogy országát különféle felekezetek 
szaggatták, rábeszélni engedte magát és Konstantinápolyba ment. 
Kora és józan belátása megnyerték számára Amurát bizalmát, az 
udvaronczak azonban ennek daczára kieszközölték, hogy Fakr-eddyn 
a nagyur jelenlétében megfojtassék (1635). A drúzok azonban ez
után is független államot képeztek, s Fakr-eddyn utódait körülbelül 
egy század előtt váltotta fel a Shaab család az uralkodásban, melly
böl Beshir emír származott, ki nem rég mint menekült Rómába ér
kezett. 

Pllrzsla. - Thamnsp. 
Sulyos háborukat folytatott lll. Arnurát Perzsia ellen, mellyct 

gyönge királyok és hatalmas rabszolgák kormányoztak. Midön I. 
Ismaelt, ki mint egy uj hit és nemzeti vallás alapítója tiszteltetik, 
a tiz éves Thamasp követte a trónon (1523), az országban nagy za
vargást idéztek elő a török törzsek, mellyek hasznukra akarták for
dítani az uralkodó zsenge korát. Felnővén megveri az usbekeket, vissza
üzi a nagy Solimant, s behatolván Armeniába, sz ámos tartományt el ra
gad az ottomaooktól i szivesen fogadja az Indiából elüzött Hurnay un ki
rlUyt s visszahelyezi D"lhi trónjára, miböl 11agy dict~ötiég hárawlik reá.. 
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Midön Soliman ujra megtámadta (1555) s már egészen lspahanig nyo
mult, kiengesztelte öt azáltal, hogy átadta neki lázadó testvérét, 
Bajazetet. Az nebekek azonban soha sem engedtek neki nyugtot 
uralkodásának ötvenkét éve alatt, s emellett több iz ben éhség is osto
rozta orsz9.gát. 

A sofi-k gyermekei a külőnféle törzsek iónök einek adattak át 
nevelés végett olly czélból, hogy a kölcsönös féltékenység megaka
dályúzza a veszedelmes szövetkezéseket. Thamasp számos gyerme
kei is illymódon neveltettek. Kincseit és birodalrn:'tt kedvenczére, 
Aider Mirzára hagyta i a kurd, georgiai, cserkesz fönökök azonban 
még azon éjjel megölik (1575), s előhozzák II. lsmaelt a börtönből, 
hol öt atyja huszonöt év óta fogva tartotta. Az opium élvezése és 
a kiállott szenvedés kee:yetlenné tették öt, s nyolcz testvérén kivül 
tizenkét ióurat meggyilkoltatott s részegeskedésre adta magát. Az 
utána következett gyönge és rövid uralkodásu (1577 -85) fejedel
mek, kik alatt folytonos zavargások háborgatták az országot, nem 
érdemelnek emlitést. 

Ezen zavargások kedvező alkalmat szolgáltattak III. Arnurát 
nagyurnak Perzsia megtárnadására, annál is inkább, minthogy egy 
iruarn álmában a díván kapuján a következő, tüz-betükkel irt szava
kat olvasta: Am u rá t, Ir an le gy özöj e, Lala Mustafa, ki a had
járatra küldetett, meghódította Georgiáti késöbb Osman basa magát 
Taurist is bcvettl!, s hetvenötezer főből álló gu!at emelt. Visszatér
vén Konstantinápolyba, Arnurat maga mellé ültette s elbeszéltette 
a badjáratot; midön Arasban megveretését hallotta , e szavakkal 
szakitotta félbe: J ó l v a n, Os ma n! levett saját turbánjáról egy 
gyémántokkal ékesített darutollat s vezére turbánjára tüzte i midön 
ismét Amza Mirza fölött nyert győzelmét adta elö, Arnurat felkiál
tott : N em ma r a ds z j u t a lom n é lk ü l ! s drágakövekkel ki
rakott törét oldalára kötötte; hallván Geng Kulikan im am fölötti gyö
zelmét, egy másik még drágább damtollal ékesitette Osman turbán
ját i midön végül előadta Kaffa ostromát, mellyhen csupán három 
vagy négyezer emberrel tartotta magát, Arnurat fölemelte kezeit, s 
az ég áldásait esdvén le reá, igy szólt: "Fényeskedjék arczod minda
két világon ; az oltalmazó és boszuálló Isten legyen irántad min
denkor kegyelmes; bármerre fordítsd lépteidet, a győzelem legyen 
kiséröd. Egy kioszkban és egy asztalnál foglalj helyet a paradicsom
ban azon kalifával, ki nevedet viseli, itt lenn pedig hosszu életen 
át tiszteletben és batalomban élj. u Eklwr Arnurát egy intésére a fö 
palotatisztviselö (Kapn-aga) kivezette Oemant 1 R tetötöl talpig 1 a 
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kaftántól az ingig1 s saruktól a turbánig, a suitán ruháiba öltöztette, 
mellyekkel s a kapott ajándékokkal ujra visszatért, nem ~yözvén 

eléggé köszönni a suitán nagylel küségét. 
l. Nagy-Abba!!. 

Jobbra fordult azonban Perzsia helyzete Abbas Mirza alatt, 
ki testvére meggyilkolása által jutolt n trónra, a ezen gyilkosságok
kal tartotta fen magát (1586). Minthogy a csillagászok megjövelldöl
ték, hogy nagy veszedelem fenyegc-ti Perzsia királyát, lemondott a 
trónról a egy szegény embert koronáztatott m<·g, kit harmadnapra 
meggyilkolt, azt hivén, hogy a csillagokból kiolvasott szerencsétlensé
get amarra hárította. Bizalommal ragadván meg a kormány gyep
löjét, a rettenetes kurdok élén negyvenkét évig tar-tó uralkodásán 
át ostora volt szomszédainak. Mindjárt kezdetben leverte az u:;Lc
kcket és tiirökökct, s az ezekkel kötiitt bék('szcrzödés, mellynek cr·e
jénél fogva Georgiát és Aderhidsant bil'tokúban tartotta, azért is ne
ve:..etes, mGrt vallási kérdéseket is érint, meghagyván a perzsáknak, 
hogy tiszteljék az imnmokat s ne beszéljenek illetlenül a azíiz Ai
sháról. Ezen eredmény csak uj háborukra Ö!!ztönözte öt, mellyekrc 
tizenkét éven át készült, s ezalatt az angol Sherleyt használta fel 
ágyuk s?.erzésére a a hadsereg szcrvezésére, kinek tanácsára némi 
szabadalmakat engedett. a keresztény kereskedöknek ; Európát 
perzsa követekjárták be, háborura buzditván a törökök ellen, de si
ker nélkül. 

Ekkor Abbas, hazafias és vallási eszmék últal lelkesítve, hadat 
indit a török basák ellen, beveszi El'ivánt (lG l:J) megveri Csikalát, ki 
erniatti fájdalmában mE'ghal, miután már harmincz éven át élt mint mu
sultnan; a hosszu háboru alntt ltyo!czvan ezer családot telepit át Geor
giából Hyrcaniába, Armeniáua és Farsish1nba; beveszi a perzsa öböl 
legfontosabb szigetét, Bahreint is, mire békét köt (1618), megta.t·tván 
összes hódítmányait é venkint száz vagy kétszáz teher aelyemért. A b· 
bas 1590-ben lspahanba tette át a birodalom székhelyet, mellynek 
második alnpitójaul tartatik ; azépitette a váro:3okat, háromszáz wért
föld hosszu~águ gátat huzott Mazanderanon át; gulákat emelt a lá
zadók fcjeiböl, gyülölte saját gyermekeit, s egyet megölt, egyet pe
dig megfosztott szemevilágától. Azért mégis nagynak nevezték, s n 
hagyomány neki tulajdonítja mindazt, ami szép és nflgyszerü létezik 
a jelenlegi Perzsiában. Barátja volt a delhi i császárnak, védelmezte 
a francziák, angolok és hollandok telepitvényeit, de gyanakodott a 
portugalokra, kiknek Ormus még birtokukban volt, s hogy etLöl öket 
mcgfoszthassa, hajóhadat kért az aogoloktól, az indiai társaságot pe· 
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dig fölmentette a vámok fizetésétlll; kikötvén a hajóhadda11 Ormust 
bevette és lerombolta (1623), anélkül azonban, hogy a testvérgyilkos
ság valami különös hasznot hajtott volna az angoloknak. Az ezek ál
tal hldött követségek tele beszélték a vilngot Perzsia gazdag
ságával. 

Az ottomanoknál ezalatt folytonos boszuságot okoztak IV. Arnu
rátnak a janicsárok, s nagy szolgálatokat tett neki Corseu nagyve
zír, határozott, felvilágosult és vérengző fórfiu. Bizonyos Aba·da nevü 
föllázadt rabszolga segitségiil hitta a pcnsákat s átadta nekik Bag
dadot, hol a sunuiták kürtattak (1628). Arnurat hadat inditott a vá
ros visszafoglalására, s a hábo:u még Sefi shah alatt is tartott, ki 
Nagy-Abbas után követl<czett; Arnurát kétizbon rontott be három· 
száz ezernyi sereggel, Bagdaclot hosszas ostrom után bevette (1639), 
s harmincz ezer embert, kik fegyvereiket leraldák1 lemészároltatott j 
Bagdad késöbb is Amurát birtoid.ban maradt. 

Ő is le;.:;-yilkolta testvéreit; megengedte, hogy a bor nyilvánosan 
árultassék, késlíbb azonban látván a kihágásokat, ujolag eltiltotta a 
bor valamint a kávé árulását is. Meghalálozván, testvére Ibr:~him 
emeltetett a trónra (1640)1 ki ügyetlen, kicsapongó s a sok fajtalan
ság miatt már ifju korában tehetetlen ember volt. Temérdek pénzt 
költött ambrára, szörmeárukra, rabszolganökre j egész testét, még 
szakállát is gyöngylikkel diszítette; minden gondot anyjára, a ve
zirekre, és azon nyeglékre bizott, kik azt igérték neki, hogy némi 
eröhöz fogják juttatni. Elrabolván a mufti leányát, ez összeesküdt 
ellene, s alkalmatlannak nyilvánittatta a trónra, miérti8 megfoitatott 
(1649). 

IV. Muhamed. 
Kilencz fiut hagyott -hátra, kik l(özöl IV. Muhamed, ki öt a 

trónon követte, alig volt hét éves. A sultána cselszövényei s a foly
tonos lázadások után, mellyek elbeszélése a történelemre nézve cse
kély fontossággal bir, miután számos vezÍI· neveztetett ki és moz
dittatott el ÍAmét, végre az albániai születésü Köproli Mchcmct elfo
gadta a neki felajánlott nRgyvezirséget azon föltétel alatt, hogy a 
fejedelem rögtön határozni fog az ö elöterjesztésére, reá bízza a hi
vatalnokok kinevezését, a kegyelmek és büntetéllek osztogatását, 
véglll teljes bizalommal leszen iránta, s nem hallgat az árulkodásokra. 
Erre kiragadta a birodalmat a nök gyönge és kegyetlen kormánya 
alól , ismeretet és szilárdságot taRusitott1 mik által képes volt 
rendbehozni a birodalom ügyeit, emellett azonban dölyfös, boszuálló, 
hitszegő volt, melly tulajdonokat nem kárhoztatja nemzete politikája. 
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Megölte az ellenpártok fejeit s a ki neki akadályul szalgálhatott; 
több mint negyezer spahit a tengerbe dobatott, a többieket pedig 
Ázsiába szállíttatta; a nem eléggé hü patriarchát felakasztatta (1657), 
s mondják, hogy öt. év alatt többet kiirtott harminczhat ezer egyén
nel. Abasa basa, ki Kis-Ázsiában föllázadt, győzelmesen egész· Seu
tariig hatolt s a nagyvezír fejét követelte; ez öt ravaszul alkudozá
sokra birta, s hiveivel együtt lemészároltatta., 

A Porta ezen idöben számos diadalt aratott; a törökök száz
husz ezer oroszt leöltek, az elpusztított Moszkvából ötvenezeret rab
szolgaságba hurczoltak, Bosnyákországból pedig háromszáz magyar 
fejét küldötték a serailba, mioöl azt lehetett következtetni, hogy 
ujra beköszöntött a rémület korszaka; az európai fejedelmek ennek 
folytán alázatos követeket küldöttek a Portához 1). 

Candial háboru. 
V eleneze a Portával kötött szerződéseiben mindenkor fentar

totta magának azon jogot, hogy visszaüzhesse a tengeri rablókat, 
bárhol is találkozzék velök. Piccinino Ali renegát, egy hajórajjal foly
vást háborgatta a Földközi-tengert Algírból és Tuuisból, söt egészen 
az Adriai-tengerig hatolván, elfoglalt egy velenezei hajót sa vaJonai 
kikötöben vetett horgonyt (1G38). Capello Marin hajóhad- parancs
nok öt itt ostromzár alá vevén elfogta, s tizenhat gályát diadal között 
Corfuba vitt. IV. Arnurat elégtételt kért, de minthogy ekkor ezeren
esétlenségére Perzsiában volt elfoglalva, kénytelen volt békés egyez
kedésre lépni. Haragja azonban nem csillapult le s csak alk-alomra 
várt annak kiöntésére, ami be is következett lbrahim uralkodása alatt. 
Chambersi Baudran Gábor, a máltai rend tábornok a, elfogott 
néhány, a szent zarándoklásra indult hajót, mellyeken egy sultána 
is volt, mire azokat egy candiai kikötőbe, innen pedig Maitába vitte 
(1644). Ez elég volt arra, hogy Ibrahim háborut üzenjen a rendnek; 
ötven ezer török kelt hajóra Candia ellen, melly ugyszólván egyedül 
maradt még meg V eleneze keleti hóditásaiból, mellynek megtartása 
husz lázadáson át temérdek kincsbe és vérbe kertilt; kikötvén a 
törökök, Uaneát vették ostrom alá. A köztársaság segélyért folya.
modott a keresztény fejedelmekhez, s Spanyolország öt gályát 

1) Legroszabbul járt 1-'rancúaország követe, La Haye, minthogy nem 
akarta fclfödözni leveleinek számAt. l l. Károly angol király követe, hit trónra
lépéséne){ bejelentése végett küldött, megérkezésekor fény~s ajándékot kapott, 
késöbb pedig naponkint 10 ürüt, 50 csirkét, 100 kenyeret, 10 fllldyát sárga, 
és 10-et fehér viaszból és 20 czukros kenyeret, a~tán 19 kaftAnt, mig a többi 

követek c"ak 18-at kaptak ; elutazásakor felH~auadit.hatott három angol rabszolgát. 
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küldött, Toscana valamint a maltai lovagok hatot, a pápa ötöt, meg
engedvén egyszersmind, hogy a velenezei papságtól százezer aranyat 
szedjen be; a francziák vagy talán Mazarin saját erszényéből száz
ezer scudót, és négy gyujtóhajót küldött s megengedte, hogy a köz
társaság embereket tobo1·ozzon Francziaországban, de,csak titokban, 
mert nem akarta koczkáztatni a Porta és Francziaország közötti ba
rátságos viszonyt. Hihetetlenek azon ajánlatok és áldozatok, mely
lyeknek a velenezei nemesele magukat alávetették. A hajóhad felett 
Morosini Ferencz parancsnokolt, mielőtt azonban megkezdhette volna 
miiködését, Canea megadta magát. Erre meghasonlások merültek 
föl a török vezérek között, :s Deli Hussein Candiát vette ostrom alá 
( 1651 ). Ezen hadjáratot a velenezei hajóhadak fényes tettei d iszi tik. 

Köproli Mehemet jutván a kormányra, sokkal nagyobb erély
lyel fogott a háboru folytatásához. Egész életén át igyekezett föl
rázni a sultánt tétlenségébiíl, az ország nyugalmát a nyughatatlan 
vagy gyanus emberek lemészárlásával állitotta helyre és erősségeket 

emelt. Soha sem vesztette el u1·a biza) mát, sőt ruire még n em volt 
példa, a pecsétet fiánalt, Köproli Achmetnck adhatta át, ki atyja te
hetségeive! tudományos mliveltséget párosított, mellynek az elöbbi 
hiányával volt (1661) 1). A Velenczével folytatott háboru sem ért 
még véget, s máris egy ujabb keletkezett Ausztriával Erdély miatt, 
miröl már főnebb tettünk említést. Leopold császár nem levén képes 
elejét venni a veszedelemnek, mindenfelől segitséget kért, az ország
gyüléH a sok sürgetésre igért is segítséget, ez azonban ig·en lassan 
érkezett, mialatt Achmet mar utban volt, kinek boiolokára maga a 
suitán kettös darutollat tüzütt, kezébe pedig gyémántokkal kirakott 
kardot s Mohamed zászlóját adta. Kétszázezer törükkel, tízezer tatár
ral, kilenczezer oláhhal átkelvén a Dunán Buda mellett, portyáz6i 
egészen Olmützig és Bécsig kalandoztak (1662). Egész Európa meg
rémül ; a hirodalom elküldi a sokáig halogatott segitséget ; VII. Sán
dor pápa pénzt és hadiszareket küld; ugyanezt teszi Spanyolország, 
V eleneze és Gen ua; XIV. La j o !:l Coligny és Feuillade parancsJ?,oksága 

1) Acbmet mini~ztersége alatt l{,pett életbe a Portánál a követi hivatal, 
mellyet először Pangotaki Nikusi (Panajoti) nevü nemes szivü és ritka ügyes
s~gü görög viselt; öt Maurocordato Sándor követte Chiosb ól, ki mint el ö de Olasz
országhan tanulta a gyógyá.szatot, B számára a birodalmi titkár czim alapitatott, 
melly utódai számára is fentartatott. Ezen állomást, mellynek réndkivüli fontos
ságot kölcsönöz &Ilon körülmény , hogy nem folytattatnak alkndozá.sok keresz
tény fejedelmekkel a tolmác;ok közbejötte nélkül, csak görögök nyerhetik el. 
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alatt hatezer embert küld, a gyanakodó bécsi udvar azonban szem
me! tartja az utóbbiakat s mindig ugy állitja föl, hogy át ne párto

hassanak az ellenséghez. 

Szent-gothárdi csa ta, 
S:.~ámuk össze3en harminczezerre rugott az előrelátó Monte· 

coecoli vezetése alatt, mig a magyarokat a heves Zt·inyi vezérelte. 
Montecuccoli főkép odairányozta figyelmét, hogy elzárja Stájeror
szágot Achmet elött, a trancziák heveskedésc miatt azonban kény· 
tell'n volt döntő csatába bocsátkozni Szcnt-Guthát·dnál, Moggen
dorf mellett. (16n4. jul. 22.) Midön Achmet a felfodrozott franczia 
tiszteket közeledni l:ltta, kérdezte: "Kik e z ek a l e á n y ok?" 
a leányok azonban oroszUnokként viselték m[lgukat a rohamnál, 
s vezéröket a törökök fa l u d i-nak, vagyis aczél-nak nevezték el. 
Ez volt a törökök legnagyobb C8atája nyilt téren háromszáz év 
óta, me Ily ben tizenhét ezer halottat és pogyát>zaikat vesztették el. 
Acl1met békét ajAnlott s Montecuccoli, ki Audztriától semmi segit
séget nem kapott, meg is kötötte azt husz évre Vasvárott (aug. 10. ), 
melly szept. 17· kén iratott alá. 

Vasl·nri béke. 

Ezen békekötés értelméLen Erdély szabadon választhatta fe
jedelmeit; a törökök megtartották Nagyváradot és Érsek-Uj,·irt; 
Le0po!d egy erÖs;>éget építhetett a Vág partján; Köproli, ki clöbb 
gyözelmet jelentett, aztán pedig ot toman hadvezér által még nem 
t11pasztalt vere~éget szenvedett, sclyemz:;inórt várt, ehelyett azon
ban olly rendkívüli bizalom jeleivel találkozott, hogy nem habozott 
a birodalom fővárosától távol huszonnyolcz hónapon át vezetni 
Candia ostromát, rnellyet most már ujra egész erélylyel lehelett 
megkezdeni. 

A tömeg, melly fölötte számos, s az eget a mi számításaink 
szegényes okoskodásainak rendeli alá, bizonyos titokszerű vala
mit látott az 1666-ik év számában; a keresztények az antikrisz
tus!, a musulmanok a dedsalt, a zsidók a messiást várták; a M:ec
cát és Egyiptomot megreszkettető iszonyu földrengések igazolni 
látszottak ·az általános r(mületet. Megrettenve a musulmánok elő 

haladása miatt, a pápa nem szünt meg keresztes hadjáratra buz
dítani a hí v eket; hívását számos vitéz tisztek örömest követték; 
XIV. Lajos, ámbár szövetségese volt a Portának s szerette volna 
kitúrni a velenczeieket a keleti kereskedelemböl, megengedte, hogy 
de la Feuillade vicomte rgy csapatot toborozzon, mellyhez a válla
lat sajátságos és regényszerü jellege által csalogatva, legelső csa· 
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ádokból származó ifjak is csatlakoztak, kiket Beaufort tenger
nagy vezetett Candiába. (1668). A nagyur eitkor valóban elmond
hatta, mit sokszor szokott ismételni: "A francziák barátaink, de 
azért mindig ellenségeinkkel találjuk öket." · 

Nem olly háboru volt ez, mellybeo kimutathatták volna harcz
tudományukat s vitéz tettekkel lehetett volna dicsekedni; á tá
madások é a ~i robanások scm éjjel sem nappal nem értek véget; 
nagyobbrészt föld alatt müködtek, minthogy a talaj keresztülkasul 
volt szeldelve titkos meoetekkel, mellyek gyakran ott robbantak 
fel, ahol legkevésbbé várták. A derek franczia ifjak nem vesztet
ték el bátorságukat, daczára annak, h ogy sziinet nélkül előre nem 
látható veszélyektől kellett tartaniok, hogy egész napolmt földre 
hasalva kellett tölteniök s gyakran új közepén a levegőbe röpít
tettek, Lovagi büszkeségökben azonban gyalázatnak tartották a 
vclenczeiek nek engedelmeskedni, s nem helyesel vén a csak imént 
megölt Corn aro Caterina által eddig követett védelmi rendszert, 
karddal kezökben, bátorsággal szivökben kirohanást intéztek, de 
megverettek (lüG~), s a tengeruagy és számos kitünő franczia 
fejeit Konstantinápoly utczáin hordÓzták végig. Ezen gyilkosság 
XIV. Lajost terhelné, ha igaz volna, hogy az edísség átadása már 
el volt határozva, s csak addig akartak még ellenállni, míg tisztes
séges megadást eszközölhettek ki, ö azonban csak azért halogatta 
a vár átadását, hogy a pápától kiérdemelje a vörös kalapot két 
kegyeneze számára. Bármiként álljon is a dolog, az életben ma
radt francziák minden kérelem daczára vi~;szatértek hazájokba, 
a padishah pedig bátorságra buzdította övéit, ekként irv:i.n nekik: 
"Látni foglak téged, Lala nagyvezírern; ezen áldott esztendőben 
vitézül kell magadat viselned. Téged és a veled levő hősöket a leg
főbb r~tennek ajánlottam. Tudom, miként harczoltatok és győz

tetek már két év óta. Fényeskedjék a mi arczunk ezen és a más
világon, ma és a végitélet napján. Vajha bevehetnétek Caneliát 
ezen esztendőben Isten jóságából! Ezcu évben még nagyobb erőfe

szítéseket követdek töletck." 
A háboru már csakugyan harmincz év óta tartott. Candia 

három ostromot állott ki, s az utolsó, mint mondják, 28 hónap alatt 
a vel enezeieknek 30,905, a törököknek pedig l l 8, 7 fl 4 emberökbe 
keriilt ;. előfordult ösr,zesen 56 roham, 45 földalatti kiizdelem és 96 
kirohanás; az ostromlottak 117:-l. aknát ro obautottak föl, a törökök 
pedig háromszor annyit. A helyőrség, mclly hitromezer emberre olvadt 
les ragály által is tizedeltetett, visszavr<rtc a musulmanol{ utolsó 1'0-

XVI. 27 
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hamát, mire a béke me~köttetett Giofil'ában. A velenczeieknek sza
bad kivonulás engedtetik ; aki akarja, fegyvereit s a szent öltönyöket 
és edényeket is magával viheti j a köztársaság megtartja a spinalon
gai, sudai és grabusei kikötöket Candia szigetén, nem különben 
Bosnia és Clissa par~jain tett hóditmányait; a foglyok kötésönö
sen kicseréltetnek s a hajdani ket•eskedelmi és barátságos viszo
nyok visszaállittatnak. A megmaradt négyezer polgár Parenzóha 
költözött s Köproli á székesegyházat moseává alakittatta át. A ve
lenczei nép örjöngő fájdalommal értesült ezen veszteségről 1), mi 
egyjelentőségű volt a köztársaság bukásával. A rettenthetlen Mo
rosini azonban ennek daczára Velencze és Olaszország legnagyobb 
hősei közé számítandó. 

Dorozenko, lengyel Ukrania hetmanja, orosz Ukraniát is ha
talmába ohajtván keríteni, a Portával szövetkezett. Al ig szabadul
tak meg a candiai háborutól, Muhamed és Köproli ujra átlépték a 
Dunát, elfoglalták a bevehetetlennek tartott K aminiec-et, ostrom 
alá fogták Lernberget, s a buczazi békében gyalázatos föltétele
ket és adót szabtak ki (Hi72.). Lcngyelors:r.ágot belvil:ongásai 
miatt érte illy gyalúzat, de BobieRiti JnncJs országos mar~all, miu
tán egy párt vezérévé lett, visszaveti a gyabizatos szerződést, meg
ujítja a háborut, még a korona ékszereit is elzálogosítja s felhívja 
a papságot az ország védelmére; ömnga mint közkatona harczol, 
megveri a törököket, feldutja táborukat Choczím mellett, s a nagy
nr és Achmet szercncséseknek tartották magukat, hogy kimene
kedh ettek kezei közől. Erre királylyá Itiáltatván ki, mindaddig vo
nakodik fejere tenni a koronát, míg be nem végezte a törökök el
len indított háborut. De rniut:ín több gyözelmet nyert, egyszerre 
azt veszi észre, hogy nyolczvanezer török és százharmincz ezer ta
tilr által van bekcrítve. Nem vesztette el bátorságát, hanem meg
vesztegetvén a tatárok kánját, sikerült békét kötni Zurawnóban 
( 1676), mellynck értelmébrn HZ adó eltiiröltetett, a törökök pedig 
megtartották Karninice-ct s Ukrania harmadrészét, mclly nem 
sokára egészen átengedtetett 

1 ) "Egy akkor Velenczében t.artozkodó értelmes egyén be"zélte nekem, 
hogy ug:y tiint föl dötte, mintha a végitélet napjflt !Atta volna bekövetkezni; 
annyi ra sirtak és jajgattnk mindkét nem U egyének. A nép öriilten futkosott az 
utczákou, jajgatva n m<gy szarencsétlenség fölött, szitkokt\t sz6rva a gont.!viBelé,, 
átkokat a törökök s végHélltü!i Bzidalmal1at Morosini hadvezér ellen, kit nyiltan 
árulónak neveztek." llurator!. 
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Kevéssel ezután meghalt Köproli Achmet negyvenhét éves 
KorPban, miután a birodalmat tizenöt éven át jobban kormányozta, 
mint bárki más. Halála előtt négy tanácsot adott urának. "Ne hal
gass a n ökre i ne engedd, hogy bárki tulságosan mP-!~g'Rzdagodjék i 
a kincstárt minden lehető m6don töltsd meg j folytonos mozgásban 
tartsd önmagadat és a csapatokat." Veje, Kara l\fustafa, ki &z ö 
iskoláiában neveltetett, de zsugori és fajtalan volt, hallván, hogy 
a kozákok hetmanja· Oroszországhoz csatlakozott, mclly hatalmas
ságat a Porta akkor csak névböl ismerte, elhatározta, hogy hábo
rut fog ellenölt indítani. Személyesen átkelvén a Bugon (1678), 
megszállotta és fölötte sulyos veszteségek után bevette Czcrint, 
mire a hadjárat csak lanyhán folytattatott, míg végre Radzinban 
tizen két évre fcgyversziinet köttetett (1681 ). 

Bér.s Oto;fromn. Soblt'ski. 
Ekkor háboritlanul gondolhatott Ausztriára, melly ellen az elé

grdet len magyarak lovalták, s csakugyan rettentő s egyszersmind 
költséges elökész\ileteket tett. A suitán sátrai százezer aranyba ke
rültek j a szám os háremct száz gyönyörü, eztist kerekekkel és bár
~ony parnlagokl<al ellátott hintó hordozta. A készületlen Ausztria 
Lengyelországgal és Velenczével .szövctkezett, mellyek szintén fe
nyegetve voltak j a szövetséghez Oroszország is csatlakozott, s illy
formán a Porta hármas háboruval állott szemközt. Kara Mustafa há
romsz:\z ezer emberrel Belgrádba érkezett, mire a magyarak és sza
bad~ágaik védnökének nyilvánitván magát, a nélkül, hogy megálla
podott volna az erősségekben, egyenesen Ausztria fővárosának tar
tott, hová l fi R B. j ul. 13 án érkezett meg. Az udvar elfutott i a város 
védelmére nyolczvan ezer ember maradt, kik a rohamokat két hóna
pon át visszaverté h:, s Kara Musfafa ezen idő alatt negyvenP.zer embert 
vesztett részint vas által, részint az élelem szüke miatt. Bécset azon
ban okvetlenül beveendette, ha katonáit a :zsákmányolás reményével 
buzditotta volna, de zsugoriságból megadásra akarta kényszeríteni. 
Ezalatt Sobieski János, ki ámbár rokonszenvezett XIV. Lajossal, 
Podolia visszahóditása végett azonban mégis Ausztriával lépett szö
vetségre, megindult huszezer lengyellel, s egyesülvén a császáriak
kal, a Kahlenbergröl a musulmanokt·a vetette magát. A csata (szept. 
12.), mellytől az európai müveltség függött, a keresztények fe)!yve
reinek szerzett dicsőséget. 

Sobieski ezeket írja feleségének: "Az ellenséges tábor nz öaz
szes ágyukkal és megmérhetlen gazdagsággal kezcink közé esett. 
Tevékböl, öszvérekből és fogoly törökökből álló sereget hajtottunk 

27* 
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magunk clött; én a nagyvezír örököse lettem j azon zászló, mellyet 
oliítte szaktak vinni, nem kültinben Mahomed zász16ja, mellyel a 
suitán ezen hadjáratot megtiszte1te, a sátorok, kocsik, pogyászok, 
szóval mindennek egy része neltem jutott. Ami a sátorban talált 
fényüzési tárgyakat illeti, mintik a többi közölt a kertek, fürdök, 
szökökutak, minden faju ritka állatok, bajos volna azokat egyenkint 
clösorolni. . , . Ma reggel a városban voltam és ugy találtam, hogy 
öt napig sem lett volna képes tovább ellenállni. Lehetetlen emberi 
szcmre nézve máshol olly iszonyu rombolást látni, melly olly rövid 
idő alatt vitetett volna véghez, annyi köhalmazt, mellyeltet a felrob
banó aknák röpítettek a levegőbe. A tábornokok kezeimnél és lába
imnál fogva vittek. Az ezredesek ezredeik élén gyalog és lovon ezen 
kiáltással üdvözöltek : É l j e n a m i v i t é z ki r á l y u nk ! .... 
Ma a szász választó-fejedelem, a lotharingiai herezeg és Stahrcmberg 
gróf, Bécs pat·ancsnoka, jöttek elém tcmérdel{, minden rendü és ran gu 
néptömeg kiséretében j mindenlti szivéhez szaritott, cs6kolt., meg
váltónak nevezett, s utközben általános É l j e n a ki r á l y! kiál
tások hangzottak fel. Ebéd után, midőn lóháton visszatértem a tá
borba, a nép egészen a kapukig kisért s kezeit ég felé emelte. Di
csöség, dicséret, örök hála a Mindenhatónak, ld olly szép gyözelmet 
engedett nekünk." - Ekként Lengyelország saját és a törökök vé
rével örök szerzödést kötött az általa megmentett EurópávaL melly 
száz negyennyolcz év mulva ugyanazon napon látta ezt az országot 
kimulni, örülvén halálának vagy kiizönyös szemlélöje ]/:vén ! 

A musulmanok megfutamorlván, visszahagyták gnzdag táboru
kat, oe magukkal vittek nyolczvanhét ezer egyént, k)k között ötven 
ezer gyermek rs huszonhét ezer nö volt. Leírhatlan hálát tanusitot
tak a bécsiek Sobieski iránt, mig Leopoldat néma csendben fogad
ták, ki emiatt felháborodva olly heves szavakkal támadta meg Zin
zendorf miniszterét, hogy ez emiatt néhány óra mulva mP-ghalt. Még 
Sobieski! sem akarta elfogadni, nehogy n hála sulyát kelljen viselnie, 
és sokáig vitatkoztak a minisztertanácsban afölött, miféle szertartá· 
sok kiizött kelljen öt fogadni, mire a lotharingiai herczrg ekként ki
áltott fel: "Fogadjátok tárt karokkal!" azonban mégis hideg és 
szégyenletes szertartásokat állapitottak meg 1). 

XIV. Lnjos, ki szif(Jtta a magyarországi zavargásokat, a törö
köket háborma öszliinözte s hadseregével a Rnjna mellett állott, 
várva, hogy a f,_. jedelmek meghivják és császát'l'á vála~ztják, boszan-

1) Le val!nnl< irva ~obic~IIÍ Iovelciben, Párb, 11'!2fi. 70. lap_ 
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kodva értesült Bécs felszauadiláaát·úl. Mialatt a császár nem érdem
lett diadalokat ült, Sobie~ki az ellenség üldözésére indult, és bevette 
Esztergomot. Naplemente után a nagyvezír sátorában ujra irt az ö 
s z é p é s d r á g a M a r i ú j á n a k 1 l c l k e e g y c d ü l i v i g a s z á
n ak, mint már előbb is irt a Kahlenbergen napfölkelte előtt. "Nem 
láttam még, ugymond, az egész zsákmányt, de össze sem hasonlítható 
azzal, amit Choczimben láttunk j négy vagy öt, rubintokkal és zafi
rokkal kirakott serleg maga több ezer aranyat ér. Te nem fo~od ne
kem azt mondani, kedvesem, mit a tatár nők szaktak mondani férjök
nek, midön zsákmány nélkül tér vissza: Te nem vagy harczos, mcrt 
semmit sem hoztál, minthogy csak az tehet szert valamire, ki bátran 
előre hatol. - A vezír egy szép struczot vitt el egy császá.ri kas
télyból, mellynek fejét levágatta, nehogy ismét a keresztények ke· 
zébe jusson: lehetetlen leírni azou tulságos fényüzést, melly a vezi
rek sátoraiban uralkodott j fllrdök, kertek, szökökutak, csigabar lan· 
gok, söt egy papagály is. Midőn a vezír látta, hogy nem tarthatja 
többé magát, magához hítta fiait, mint valami gyermek sirt, s igy 
szólt a tatárok kánjához: Sz a b a d i ts ro e g, h a l c h e t; a kán 
válaszu! adá: J ó l ism c r j ü k a l e n g y e l ki r á l y t; l e h e t c t· 
l e n e ll e n á ll a n i n e k i ; i n It á b b n é z z ü n k k ö r ü l , h o
g y a n m c n ck c d h e t n é nk ki a b a j b ó l. - Ami zsákmányo
mat illeti, Ichetetlen az egészet leírni, de a főbb tárgyak a követke· 
zök: egy gyémánt öv, két gyémántokkal kirakott fülönfüggő, négy 
vagy öt igen drága kés, öt puzdra, rubintok kal, zafiroltkal és gyön· 
gyökkel kirakva, ágytakarólt, Eziínyegek és ezer más apróság, a le
hető legszebb nyct>tbőrök. A katonák sok gyémánt övre tettek szert; 
mit csinálnak velök a törökök, rnert rendesen nem szokták hordani, 
talán bécsi nöket akartak velök ékesíteni. Egy. színaranyból ké
szült szekrényke jutott birtokomba, mellyben három, pergamen vas
tagságu és caualisticus jelekkel díszített arany lemez van. Ami a 
fökincstárt illeti, nem tudom 1 mi történt vele; én magam léptem 
először a vezit· sátoraiba és sen kit sem találtam bennük, ki azt el
tulaj donitolta volna; talán a csapatok között osztották ki s nem vit
ték a táborba, vagy talán még a csata elött a hadsereg háta mögé 
küldték." 

Kara Mustafa Ibrahirn budai hasát okozta a vereség miatt, miért 
ötven (ötiszttel együtt megfojtatott; lbrahim özvegye, IV. Muhamcd 
növérc azonban a nagyvezir·t vette gyanu alá, ki tehetetlenségről 

vagy árulásról vádoltatván, Belgrádban kapta meg a halálos itéletet. 

A pecsétet ekkor Kara Ibrahim nyerte el1 de csak rövid ideig, 
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ugyanis rosz fordulatot vevén az 1684 és 1685-ki hadjáratok, emiatt 
öt okozták s Rhodusba Bzámüzték, Soliruant rendelvén utódául, ki 
alatt még nagyobb romlás következett be. Buda, a z i B l a in v é d
b ás t y á j a , a B z e n t h á b o r u g y ö n g y e 1 a z o t t om a n b i
r o d a 1om k u l c B a , száz negyvenöt évig volt a törökök kezében 
és hat ostromot állott ki. Hatvanhat kormányzó után Abd-ei-Rhamnn, 
a hös, parancsnokolt Buda várában, kit sok költő megénekelt, s ki 
három hónapig tartó dühös ostrom után bukni látta a várost s (í 

maga is elesett (1686). A szurony ez alkalommal használtatott elő

t!ZÖr mint döntö fegyver. A következő évben tizenhat ezer török hullt 
el Mohács mellett, s a keresztények a nagyvezír sátorában tartottak 
'l' e d e um o t, melly olly nagy volt, mint valami város. A janicsá
rok emiatt föllázadtak a nagyvezir ellen, e ez Konstantinápolyba volt 
kénytelen menekülni. A lázongók azonban itt is utólérték és fejét 
követelték azon szándékkal, hogy megfosztják trónjától Muhamedet, 
ki negyvenévi ügyetlen uralkodása alatt, melly nagy vállalatok de 
nem kevésbbé Bulyos szerencsétlenségek miatt nevezetes, többre be
csülte a vadászatokat a háborunál 1). S csakugyan miután a lázadnk
nak mindazon fejeket kiadta, mellyeket követeltek, e a föhivatalokat 
az ö embereiknek adományozta, trónvesztettnek nyilváníttatott, még 
mielött megölhette volna testvéreit. 

ll. Sollman. 
A bárembe záratva még öt évig élt B helyette testvére, II. 

(vagy III.) Soliman emeltetett a trónra, ki negyven év óta meg
azokván a félénk asszonyi visszavonulást e az asceticus elmélkedése
ket, sok habozás után fogadta el a koronát B a koronázási ünnepélyek 
között is testvére képe rémítette, ki poroszlók és hóhérok által volt 
környezve. Siavuk-ot, a lázongó janicsárok fejét nevezte ki nagyve
zirré, kik hogy z~oldjukat kikaphassák, követelték, hogy adót vet
hessenek a személyekre, az aranyra és ezüstre e a vadászat költsé
geire. Kivánságuk teljesíttetett de azért nem esilapadtak le, árulónak 
nevezik Siavukot, ki háremének kétségbe<~sett védelme között megö
letik, s háreme és feleségei, 11mi eddig hallatlan volt, megbecstelenit
tetnek. Az ulemák és a nép fegyvert ragadtak a Jázadás elnyomá
sára, mialatt Belgrád elesett s a keresztények egészen Uskubig ha
toltak ( 1689). A fegyverforgatáshoz nem értií suitán Drinápoly ba vo
nulv án vissza, Köproli Mustafának, Achmet, a candiai gyözö fiának 

1) A korabeli féuyea üuncpélyckröl e könyv végéu a G.) felvilágu~it6 j,·gy
&~tl>eu fogunk példát idézni. 
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adja át a pecsétet. ·Ezen rendkivül vallásos, igazságszerető fédiu és 
gyülölöje a keresztényeknek, helyreállitotta a fegyelmet, rendbehozta 
a pénz ügyet, eltöröl vén egynémely semmi hasznot ll em hajtó adóne
mek et. Ő képes lett volna ujjáalkotni a nemzetet, ha lehetséges lett 
volna. Utálván az alkudozásokat, kijelentette, hogy élet-halálharczot 
indit a keresztények ellen, de csak olly emberekkel, kiket vele ugyan
azon érzelmek lelkesitenek ; a többiek maradjanak otthonn, tisztit
sák meg lelköket a bünöktöl és imádkozzanak. Felébresztvén a lel
kesedést, óriási hadsereget gyüjtött össze; hogy megtartsa Moreát 
az engedelmességben, Oláhország és Moldva mintájára szervezte, 
szabad vallásgyakorlatot engedvén egy, Mainában székelő fejedelem
mel; e hivatalra Liberaceia választatván, mihelyt csak tehette, rög
tön a velenczeiek pártjára állott. 

Ezalatt (1691) százezer harczossal, a legjobbakkal, kik a fél
holdat valaha követték, rohammal b evette Belgrádot, késübb azon
ban megveretett és elesett ZalánkeménnéL Ezalatt a szenteskedö 
Solimán is meghalván, a prófeta kardja testvére, II. Aclnnet oldalára 
öveztetett, ki a seraili nevelés foly tán ép oly gyönge, fölötte vallásos 
és nyugalomszeretö volt; békealkudozásokba bocsátkozott, de mie
lött a béke megköttetett volna, elhunyt. 

JI. Mustafa. 
Utána II. Mustafa, IV. Muhamed fia, lépett a trónra (1695), ki 

tétlenségről vádolván három elődjét, a hadsereg élére áll s mialatt a 
hírhedt tengeri rabló, Hussein Mezzomorto, megveri a velenczeieket 
és Chiost elfoglalja, ő átkel a Dunán s beveszi Lippát. 

Sa vo y l Eu gen. 
"Brinvilliers rnarquisnö és de la Voisin (142. lap.) megmér

gezési pörébe Mancini Olympia, Mazarin unokahuga, Soi8ons gróf 
Eugen Móricznak, a nyugtalan Carigm1n herezeg Tamás harmad
szütöttének özvegye is be volt bonyolódva, ki megfutván s késöbb 
Spanyolországban arról vádoltatván, hogy Au3z t1·ia megbízásából 
megmérgezte a királynét, végre nyomor között Brüsselben halt 
meg. Fia, a soissonsi apát, kinek szintén része volt anyja szeren
csétlenségében, ekkor elhagyta az egyházi pályát, s vi sszautasit
tatván Francziaország által, hol öt a p á tk á-nak csufol ták, Ausztri
ának ajánlotta fel szolgálatait., s Savoyai Eugen 1) herezeg név 

1) Szokta volt m t gát aláírni: Eugenio von Savoie, tnd1állik eg ,v olasz,.~gy 

német 8 egy ÍrllnClÍ& sz6va)1 hogy megmUtii.~SIL (moudú.), miként Vll.ll olasz BZÍVe 

elleu.égci elleuéueu1 fra.ucrda uive uralkodója irlwyáuau, német súve barátai 
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alatt nagy hirre tett szert. Nem ugyan nagy mcstere volt a helyeH 
taktikának, de jól ismel'te a helyeket és személyeket, foiyvást 
éber lelkű volt, elismerte és jóvá tette saját hibáit, ellenségeinek 
hibáit pedig arra használta föl, hogy legyőzte öket gyengeségök pil
lanatában. A hadsereg élé1·e állittatván, elég bátorsággal birt 'meg
szegni a császár ügyetlen rendeleteit, s döntő diadalt aratott Zen
tánál a Tisza mellett, (1697 szept. ll.) melly alkalommal huszon
öt ezer török, tizenhét basa, s maga a nagyvezír Elmas Muhamed 
is elesett. Kilencz ezer kocsi, hatezer teve, tizenötezer ökör, hét
ezer ló, huszonhat ezer golyó, hatszáznegyvenhárom bomba, há
rom millió forint, a nagyvezír két felesége s a nagyúr pecsétje 
esett zsákmányul, ki a folyó tulsó partjáról szemlélte a vereséget, 
anélkül, hogy segélyt hozhatott volna. 

Midőn Eugen Eosnia meghódítása után visszatért Bécsbe s át
adta a suitán pecsétjét a császárnak, ez egy szót sem intézett ahhoz, 
~i parancsai ellenére győzött; késöbb pedig egy tisztet küldött hoz
z:'L, hogy faszsza meg öt kardjától. Bécs városa rendkivül felingerült 
emiatt s a nép tömegesen sietett a palota felé ugy, hogy Leopold 
végre fölhagyott a szigorral s irigy minisztereinck követelése daczára 
vonakodott megbüntetni mint árulót azt, "ld t lsten arra választott 
ki, hogy megfenyitse Fiának ellenségeit." Eu gen vonakodott uj1·a el
fogadni a parancsnokságot, hacsak mentnek nem nyilvánitják az 
udvari tanács alkalmatlankodásaitól; ez alkalmat nyujtott neki 
ujra kitüntetni magát a kövctkezö hadjáratokkan. Kűlönben igen 
szerény ember levén, semmiféle bókot nem tűrt; nyiltaágában még 
az udvariasságról is megfeledkezett s ezáltal maga ellen- ingerelte 
az udvaronczak seregét. Kedvelte a tudományokat és szépmüvésze
teket s örökké csak békét tanácsolt. 

A savoyard és a lengyel vitézségével Európa megmentésében 
egy sorba helyzendő a velcnczeiek vitézsége is. Tulságosan meg
gyöngülvén azóta, hogy a többi államok megnagyobbodtak, ezer 
mindenféle tekintettel kellett lenniök a törökök irányában, meg 
levén győződve, hogy a keresztény hatalmasságok tétlenül és kö
zönyösen szemiéinék bukásukat. De amint Ausztria és Lengyelor
szág szövctkeztek a török ellen (1684), ök is rögtön csatlakoztak 
a szövetségbcz, s Marosini Ferencz, Candia védője, az Archipela
gus Sobieskije !ön. Kárpótlást akarván szerezni Candiáért, megtá-

számAra; vagy, a1~int őmaga VI. Károlynak magyarizta, mert Ulaszország .. al< 
kösz.öoi hármazását1 Fraoc:daor.;zá~ual< dicijö;ágát, Németor~zágoak szereocséjét. 
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ma d ta Moreát, s ruharnmal bevette Coroné-t ( 1585) j több erí)ssé
get lerombolt, mellyek a mninoták fékezésére szolgáltak, kik mo;;t 
Szent Mtu·khoz csullakoztak. Bevette Nav~u·inót, Modonét, romanini 
Nápolyt, s végül az atheni acropolist, miértis p(; l o p o n es us i
nak üdvözöltetett. Visszatérvén (1688) dogénak választatott meg j 

a magával hozott temérdek zsákmá!<y között volt azon oroszlán is, 
melly n Pyraeus bejárata előtt állott, s jelenleg a velenezei fegyver
tárt di11zesiti. 

Cornaro Jakab folytalta a háborut, melly késöbb Mocenigo 
Domonkos alatt roszabbra fordulván, a senatus felkérte az ösz Pe
loponnesincus-t, hogy ragadja ismét kezébe a győzhetlen kardot. 
Nyolczvannégy hajóval csakugyan megerkezett a romániai Nápoly 
elé, hanem itt elérte a halál (Hi94), A hadsereg lelkesültsége utódja 
Zeno Antal alatt sem csökkent, s be is vette Chiost, de nem volt ké
pes vagy nem tudta megtartani a törökök ellen, miértit> visszahivat
ván, börtönben halt meg. A törökök mc·gkettőztetett erőfeszítéssel 

fogtak Morea visszahódit:'tsához, dc Molino Sándo1· meghiusította 
szándékukat. 

Kul'loviczi béke. 
A bóke megkötése fölött má1· több év ota alkudoztak, mit leg

inkább Ausztria sürgetett, mert nagy sztlkségo volt reá; a dolog 
azonban n11gyon bajosan haladt, mert az islam tilván a teriilet-enge
déat, a díván az u t i p os si d e t i s-t követelte alapul, mig Orosz
ország, Lengyelország és V eleneze meg akarták ta1·tani hódítmánya
ikat. A szerzödés végre Holland és Angolor,.;zág közbenjárása mel-
lett megköttetett a törökiik, a császár, Lengyelország, Üi·oszor
szág és V eleneze küzött, Karloviczon ( 1699. jan. 26) j ezen béke
szerződés, melly véget vetett Erdély és Z ante lealázó adój ának, a 
legnevezetesebb volt mindazon békekötések között, mcllyek a Porta 
és a keresztény hatalmasságok közölt köttettek. 

A félhold visszaüzetvén Bécstöl, Magyarországból, Erdélyből, 
Podoliából, Ukraniából, Dalruátiából, Moreából is kénytelen volt 
kivonulni, s határait ezentúl a Dnicper, a Száva és Unna képez
ték ; a közjogg•ll megcgycz{iuek ismerte cl az európai hatalmassá· 
gok beavatkozását közvetítés alakja alatt, midön közös érdekek 
forognak szőnyegen. A császár mcgta1·totta E1·délyt és Temesvárt, 
jogot nyervén egyszersmind erősségeket emelni a határ mentében ; 
eititattak a rablókalandozások, s nem volt szabad menhelyet nyuj
tani a lázadóknak és gonosztevőknek. Ekként Ausztria nyerte Sla
voniát, a Szeremségct, tizenöt magyar megyét1 mellyek a törökök 
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uralma alatt állottak, Buda, Pest, Székes-Fehérvár városokkal; to
vábbá biztositotta magának Erdélyt n hozzá kapcsolt hét magyar me
gyével. Lengyelort~zág visszakapta Kaminiecet1 Podolia és Ukrania 
Dnieperen-inncni részeivel. Oroszország Azowot nyerte a kö
rötte levő apró városokkal, ellenben lerontotta Tawant1 Kasiker
ment, Nustretkerment, Sagiskerment a Dnieper mellett, s területe
iket Törökországnak engedte át. V eleneze megtartotta Moreát, 
Santa Maurát és Leucadiát; l'.tengedte a szárazflildet, Lepautót és 
az Archipelagus szigeteteit s lerombolta a ruméliai és prevesai vá
racsokat; a Porta és a köztársaság közötti viszouyokra nézve ezen 
föltételek voltak irányadók mindaddig, mig a köztársatHig meg nem 
bukott. Ragusa megmaradt a Porta fenhatósága alatt. 

Ru gu sa. 

Ezen idiztársaság, mellynek eredetét és alkotmányát máshol 
adtuk elö (L. XI. könyv. 252. lap), az elsö alapítók utódai és né
hány nemes bosnyák által kormányoztatott egy igazgatóval 1 mi 
nyolcz évig tartott. Damian, ezek egyike, nem akarta letenni a 
parancsnokságot, hanem zsarnokká tette magát; a ragusai ak azon
b.an V elenezéhez fordultak, s ez meg is szabaditotta öket a zsarnok
tól, de csak azért, hogy saját uralma alá hajtsa, e csakugyan Ve
lencze alattvalói maradtak ruindaddig, mig Lajos magyar király 
vissza nem adta függetlenségökct. A genuaiak és velenczeiek, 
valarnint egyéb hajózó nemzetek azonban annyira háborgatták e 
köztársaságot, hogy az a törökök védnöksége alatt keresett bizton
ságot s ezt adóval vásároita meg. 

A nagytanács, mellyben a tizennyolcz évet meghaladott összes 
nemesek résztvettek, törvényeket hozott, hívátalnokokat nevezett ki 
s kegyelcm-osztogatási joggal hitt. A nagytanács elé te1jesztendö 
tárgyakat egy, negyvenöt pregadból álló tanács rendezte s egyszers
mind a külügyeket is intézte j a végrehajtó hahdom b ét tanácsnoha 
volt bizva, kik a kistanácsot alkották. Az igazgató csak négy hétig 
vitte hivatalát, s a kormány mindcn tényében részt kellett vennie j 
a palntáGúl csak nagy ünnepek alkalmá1'al jött ld 1 vörös Jamaszt 
köpenyben, vöt·ös harisnyákbau és sarukban, e fején nagy parókával. 
A nemeseket csak nemes vetbette börtönbe, e ök Játtak el minden 
hivatalt. 1\ülönbcn minden részletesen meg volt hatúrozva elannyira, 
hogy midön Tubcrone Cerva egyszer a tanácsba a kiszabott mérték
nél hosszabb ruhában lépett, ezt az egész gyülekezet előtt megrö
vidítették, amiért annyira clszégyelte magát, hogy elmeut és baráttá 
lett. A nemesek és plebeusok közötti házasságokból bizonyos közép-
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osztály született, mollynek meg volt engedve az alsóbb rangu hivata· 
Iok viselése. A nép a nemesek védnöksége alatt állott t), 

A karloviczi béke óta a Porta megszünt fenyegető lenni, s be
folyását ís elvesztette a nyugati ügyel<ben; kivetközvén némileg 
barbár jellegéböl, követeket küldött és fogadott el, a szakott aján
dékokkal, szabadságot engedvén nekik előterjeHzteni azon javaslato
kat, ruellyeket czélszerüknek tartanak. Ez időtájban Per;siával ,·olt 
baja, de sokkal veszedelmesebb volt Oroszország, hol Nagy-Péternek 
a Fekete-tengerre fájt a foga. Daltaban-Muslafa, tanulatlan de iigyes 
és tevékeny szedJ következvén Köproli Hussein után, ez máris so
kallta azon áldozatokat, mellyekl(el a karloviczi béke megvásárolta
tott, s mindjárt kezdetben meg akarta semmi;;itcni a czár hatalmát. 
A béke-púrt azonban felülkerekedett, s ö megfojtatván (1703), ek
ként kiáltott fel: Öljétek meg, hitetlen musulmanok, azt, kit a hitet
len gaurok nem voltak képesek megölni." 

Utána Ramí Mchemet következett, ki jól értett a politikához és 
helyesen fogalmazott, de nem értett a hadviseléshez, s rosz szemmal 
néztek reá a katonák, kik amiatt is fölötte boszankodtak, hogy a 
suitán csak vadászatra gondol. Ennek folytán rendkivül véres lázadás 
tört ki, melly alatt Mustafa testvérének, Ill. Achmetnek volt kény
telen a trónt átengedni. Ez erős kézzel elnyomta a lázadást, s mond
ják, hogy titokban tizenegyezeret fojtatott meg azon janicsárok kö· 
zől, kik Öt trónra emelték. V czireinek gyakori változtatása kor
mányzása gyöngeségéről tanuskodik. 

J•éterváradl csata. 
A lófarkakat háromszor tiizték már ki Oroszország ellen a di

ván habozása miatt, melly roszul volt értesülve az európai ügyekről; 
végre ez és amaz abban állapodtak meg, hogy Perzsiát felosztják 
egymás között. A Porta Velenczc ellen is háborut inditott (1715) s 
százegy nap alatt elfoglalta Morcát. Eugen herezeg rábírta VI. -Ká
roly császárt, hogy vegyen részt a háboruban1 s Magyarországban 
hetvenezer harczost gyiijtött össze. Ali Kamurclsi sokkal nagyobb 
sereggel közre fogta a császáriakat, Eugent nagy veszély fenyegette, 
ö azonban vakmerő bátorsággal megrohanta a százkilenczven ezer 
föböl álló ellenséges hadsereget, mellyböl harminczezeret lemészárolt 
a nagyvezírrel s a janicsárok agajával egytltt; ötvenezer sátort, száz
tizennégy ágyu t, kétezer tevét s temérdek éleieroszert zsákmányolt 

1) E köztár<a~ág eml61üratl!.i 1 valamiut gazdagHága és mükincsei nagyré
uint az 1667 -ki fö!drengéakor, me!lyet Stay mecénekelt, elvesztek. 
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( 1716). Et·re csakhamar megrohanja és heve~zi '1\Jmesvárt, VÍ8sza
foglalván ezer kétszáz ausztriai ágyu t i az egész bánság visszafog
laltatott. a törököktől. Mindenfelöl herczegek és urak seregicnek 
össze, hogy résztvegyenek ezen háb01·uban, mellyct a gyözelom szen
tesitelt; Eugen átkelvén a Dunán ostrom alá vette Belgráuot, mely
lyet harminczezer eru~er védelmezett. Asdsi Ali, az uj nagyvezír, 
százötven.ezer harczossal jelent meg a vár fölmenté~;ére1 s körülvette 
a betegségek által is megtizedelt l{eresztény hadsereget. Eugen, kibe 
a szerencse bátorságot öntött, a köd oltalma alatt negyvenezer em
berrel megtámadja és megveri a nagyvezirt a sánczok között, tizen
nyolczezer ozmanl levág s harminczegy ágyut és temérdek lőkész
Ictet ejt hatalmába. Belgrád megadja magát; a Száva és Duna mel
lett levő egyéb erősségek rohammal vétetnek be. 

Pns~aro,·iezi béke. 
A dívánnak békét·e kellett gondolnia, de a császárnak sem volt 

kisebb szüksége reá i elfogadtatván Anglia és Holland közveti tése, 
a passarovíczi congressusban ( 1718) megállapitják az u t i p os si
d e t és t i Ausztria azonban egész Szcrbiát követeli, mint Belgrád 
függelekét, s kivánja, hogy Morea adassék vissza Velcnczének. Erre 
hosszu viták keletkeztek, mig végre elhatározták, hogy a császár 
tartsa meg Temesvárt az Alulától nyugatm fekvő tartornányokkal, 
mellyek határai lesznek: az emlitett folyó, forrásától kezdve egé
szen addig, ahol a Dunába ömlik, innen pedig a Duna addig, hol a 
'fimok szakad hel é i ehhez j:írulnnk: Bclg•·ád, Paraku1 Istolatz1 Sha
bak, Bedka, Belina; a két birodalom alattvalóinak szabad kereskedés 
engedtetik; a berber és dulcignói tengeri rablók megfékeztetnek. 

Ez mintcgy befejezése volt a kadoviczi békének. 

BUSZONHARMADIK FEJEZET. 

M a g y a r- é s E r d é l y o r s z á g. 

Magyarországon olly alkotmány létezett, rnellyben a hűbériség és 
király-választó monarchia hátrányai egyesültek. A király sem báborut 
nem indithatott, Hem békét nem köthetett, sem adókat nem vethetett 
ki az országgyülésjóváhagyása nélkiil, mclly a fötisztviselökböl, föpa
pokb61, országnagy okból, a megyék kPpviselöiböl, R a királyi váro. 

aok küldöttciből állott. A nádor, kit az országgyül ét> négy jelölt közöl 
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válaaztott, akad!\lyozta azon előjogok gyakorlását, mellyck számára 
még megmaradtak, örködlltt a törvények, parancsnokolt a hadsereg 
fölött j emellett még mindig érvénybeo volt azon, András király 
által adományozott jog, mellynél fogva a nemzet fegyvert ragadha
tott, ha a király megsértette kiváltságait Sok bajt okoztak ezenki
vül a katholikusok és protestánsok közötti czivakodásokj Leopold 
engedékenysége a jezsuiták buzgalma iránt elkeserítette a magyaro
kat, kiket a calvinismus még lelkesültebbekké tett ősi szabadságaik 
iránt; ennek folytán azt hitték, hogy Leopold elhítette magával, 
miszerint csak akkor urll.lkodhatik korlátlan hatalommal, ha kiirtja 
a protestantismust, s tőle függö hadsereget tart. 

Másrészről a törökök avatkoztak ügyeibe, kik mindig sovárog
tak Magyarország birtoka után, segitvén az erdélyi fejedelmeket. Er
clély függetlenségét bi7,tositotta Bethlen Gábor •); utódja, I. Rákó-_ 
czy György (1629), elismertetvén Törökország által, támogatta a 
protestánsokat, kik általa igen kedvező föltételekre tettek szert. Utá
na a rendek és a Porta beleegyezésével fi a lJ. György következett 
(164R), kit az idegenek is kegyelt ek, me rt fö !ötte meggazdagodott a 
bányákbóL Segitette Gusztáv Károly svéd királyt a Lengyelor~zag 
elleni háboruban, mellynek trónjára vágy~kozott. IV. Muhamed el
tiltotta azt neki, s a budai hasát küldi cllenp,, ki a tatá1·okkal egye
sülve, elpusztítja az országot, B Barcsai- Ákost választja fejedelmül. 
Ez csakhnmar lemond egy másik javára, a nemzet azonban megta
gadja Hile ezen jogot; a belvillongások növekednek, s Rákóczy visz
szafoglalja a tr6nt. Midőn ez a törökök ellen harczolva elesett, a 
nagyur birodalmához szándékozott csatolni Erdélyt; egyelőre arra 
ké11yszeritette a rendeket, hogy tetszése szerint változtathassa a fe
jedelmeket, alkalmat nyervén ezáltal olly egyéneknek küldeni drága 
diplnmákat, kik arra távolról sem gondoltak. A császár csapatokat 
kiildött a berohanás veszélyének elhárítása végett, minek folytán 
azonban csak a~; erdélyi fejedelmek bajai szaporodtak, kik An;;ztl'Ía 
és Törökország kiizött voltak kénytelenek ingadozni. Midön késöbb 
Montecuccoli is megérkezett hadseregével az erdélyi hadjárat meg
kezdése végett, a magyarokban ez gyanut keltett, az országgyülé
sek panaszokkal állottak elö, s a császár kénytelennek látta magát 
alkudozásokba b•Jcs:\tkozni a Portával, melly öt szép szavakkal biz
tatta, mialatt erélyes támadásra késziilt. 

A Portával kötött huszévi fegyverszünet (!664) ked ve z ő al kal-

'J L:ÍR<I XV. köuyv !;lG. M ltiiv. lap. 
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mat látszott szolgáltatni Ausztriának arra, hogy valósitsa régóta for
ralt terveit Magyarország ellen, melly nem szünt meg panaszkodni 
a csapatok, ezen fegyelmetlen csöcselek Magyarországbani hosszas 
tartózkodása miatt, melly sértette a nemzet vagyonát és becsületet. 
Attól tartottak, hogy Leopoldvára és egyéb a törökök ellen eineit 
erösségt~ket az ország szabadságll.nak elnyomására akarják használni; 
egyrészről az elnyomott nép és a gyanakvó protestánsok, másrészről 
a kath. nemesek vetekedtek egymással, remélvén, hogy a zavarban 
hatalom•·a juthatnak. Zrinyi Péte•· horvátországi bán alatt számosan 
~zövetségre léptek, egy kézre dolgozva Apaffy Mihály erdélyi feje
delemmel és mindazokkal, kik ellenségei voltak Ausztriának, vagy 
nem voltak vele megelég-edve, Az általános fölkelés már-már kitö
röfélben volt, midön a császár értesülvén a dolog mibenlétéröl, sza
katlan sietséggel minden pontra csapatokat kttldött (1667). Zrinyi, 
Frangepan, Nádasdy, Tattenbach, mint az összeesküvés fejei, kivé
geztettek 1), gyermekeik elvesztették a nemcsséget söt nevöket is; 
háromszáz nemes részint vérpadra, részint sz:imüzetésbe ment, töb
ben roppant váltl;;ágdijjal mentették ki magukat. Bécs megszilárdi
totta hatalmát a kivégzések által, s a temérdek kincscsel megtöltötte 
kincstárát, de még sokkal többet rakott zsebre az udvaronczok kap-
zsisága és hűtlensége. · 

A tigris, ha egyszer megízlelte a vért, nem egykönnyen mond 
le róla; a lefoglalt iratokból kitünt, hogy majdnem az egész nemes
ségnek része volt az összeesküvésben. Minthogy nem lehetett win
denkit vérpadra hurczolni, Lobkowitz miniszter ü1·ügyUl használta 
föl ez esetet a magyar alkotmány eltörlésére; az egész nemzet vét
kezett, tehát az egész nemzet veszítse el ki v á l ts á g a i t, miként 
azon jogokat nevezték, mellyeket a magyar nemzet fentartott ma
gának, midőn az osztrák házhoz csatlakozott. Ösfolzehijja a nemese
ket, de senki sem jelenik meg, mert attól tartanak, hogy ki fognak 
végeztelni; erre Leopold egy rendeletet bocsát ki, mellyben "az en
gedetlenség s a személye ellen intézett werénylet megfenyítésa vé
gett, az Égtől nyert hatalom nevében" adót vet ki harminczezer fő
ből álló állandó hadsereg fentartása végett, melly az országban he
lyeztetvén el, büntetlenül követi el a leggonoszabb kihágás okat. 

1) A Perfetta e veridica relazione delli proceasi criminali et esecutioni atb.
ben (Bécs és Milano, 1671) mondatik, hogy ,.ö felsége veleszületett kegyelmessé
génél fogva meg akarta engedni a pörök meginditAsll.t, daczára annak 1 hogy ez 
nem azokAs a felségsértési vétségeknél." 
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Egy mlisik rendelettel kegyelmet ad, néhánynak kivételével j kor
látlannak nyilvánítja a királyi hatalmat, eltörli a nádori, országbirói 
éi! báni méltóságokat. Arnpringen János Gáspár, a német lovagrend 
nagymestere, kérlelhetlen ellensége a magyaroknak, főkormányzóvá 
neveztetik ki s egy tanács adatik melléje, mellynek tagjait a császár 
nevezi ki; a csapatok parancsnakai measzeterjedő hatalommal ru
háztatnak fel, mint ostromállapot alkalmával szakott történni. 

A boszu főként a protestánsokat sujtotta, kiket a lázadás fő· 

czinkosainak tartottak; beszélik, hogy kétszáz ötven prédikátort 
megkövezéere vagy máglyára ítéltek, a büntetést azonban kényszer
munkára változtatták, de mert látták, hogy ezen tiszteletreméltó 
egyének nyomoru sorsa közméltatlankodást idézett elő, fejenkint 
ötven koronáosért eladták a nápolyi gályákra t). 

Az elfojtott düh nem sokára egyetemes lázadásban tört ki. 
Katholikusok- és protestánsokból különbség nélkül az E l é g ü l e t
l c n ek pártja alakult, kik az erdélyi fejedelem és a basák által 
támogatva, több erősség .. t bevetlek. A párt élére Tökölyi Imre, ritka 
tehetségü férfiu s Ausztria eskiidt ellensége állott, melly atyját ki
végeztette; közzélette a Ma g y a r ok sz á z p a n as z á t a n é m c
t ek e ll e n, párthiveit kereszteseknek (kUt·uczok) nevezte el, zász
lóira Is t e n é r t f.. s a h a z á P. r t jelszót írta, s a törököknel kere
sett segit8éget. A Leopold által igért bünfeledés és vallál'li szabad
ság álnok igéreteknek látszottak, mert megtagadta a csapatok kivo
nását. XV. Lajos, ki minuig ártani igyeltezett Ausztriának, egy len
gyel segély-csapatot fizetett, miértis Tökölyi illy felirúsu pénzeket 
veretett: P r o l i b e r t a t e e t j us t i t i a, és: L u d o v i c us XIV. 
r e x G a ll i a e, p r o t e~ t o r e t p a t r o n us H u n g a r i a e. 

Ezalatt azonban megköttetvén a nymwegi béke (89. lap.), La
josnak többé nem állott érdekében támogatni a fölkelöket, mig 
Leopold még nagyobb sereggel támadhatta meg öket. Ez azonbl\n 
elpártolt, minek folytáu Leopold kénytelen volt alkudozásokra lépni 
(1680) j mindcnek dőtt megtette a kijelölest a nádori tisztre, s 
a választás Eszterházy Pál.-a esett j megfosztván a nagyrnestert a 
tulságos hatalomt61, eltörölte a fökormányzói hivatalt j megigérte, 
hogy a német csapatok nem maradnak meg tovább is az országban 
s a hivatalokra nem fog kOlföldieket kinevezni; feledi a lázadást, s 
teljes vallásszabauságot enged a protestánsoknak, mint volt 1608-ban. 
Az engedményekben azonban alattomos kétértelműségeket véltek 

1) Sacy Star. gener. del' Ungheria, IL kötet, 3 lb I:tp. 
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észrevenni a protestánsok, s azért visszautasitották ; ez a többiek 
megsértésére is ürügyet szolgáltatott. 

Midön a nagyur háborut inditott Ausztria ellen (1682), Tökölyi 
SE"gitséget igért neki, sa budai bbsa gyöngyökkel kirakott és darú
tcJI!al díszített turbánt tett fejére, b kardot, buzogányt és zászlót adott 
neki j ezt szokta volt a Porta tenni hübérescivel. A caászár ki akarta 
öt engesztelni, nöül adván neki a szeretett Zrinyi Ilonát, Rákóczy 
özvegyét, ki temérdek jószágot és katonát hozott jcgyajándokul j 

Tökölyi azon ban F é 1-M a g y a r o r sz á g u r á n ak u y i l v á n í t t a t
v á n a Porta ó.ltal, fejedelmi czímet vett föl. Leopold, nem saját fegy
vet·ével, visszavervén a törököket, a győzelem Alta! szerzett tekin
télyt a magyarok megahb:áoára s koronája örökössé tételére akarta 
fülhasználni; bünfelcdést hirdetett az e l é g ü l e t l e n eknek, visz
szaadván nekik méltóságukat és javaikat s mcgigérvén, hogy fonto
lóra veenJi paP.aszaikat. Azokkal, akik meghódoltak, 'l'ökölyi lá
zadók gyanúnt hánt, miböl uJabb vagyonkobzások és kivégzések ke
letkeztek, mig másrészről osztrákok és tatárok sanyargatták az or
szágo·t j Sobieski megutálván a látott zsarnokságot, visszavonta csa
patait, kijelentvén, hogy szüvetségcse a császárnak a törükök1 de 
nem saját alattvalói ellen. A császári hadsereg, mellyet a birodalmi 
fejedelmek is szapot:itottak, mégi~> tulsulyra kerekedett ; a seraskier 
vereséget szenvedett Esztergomnál (l 685) s Töllölyi hivei közöl sokan 
átpartoltak. Apaffy Ausgtria véunöks{,ge alá helyezte Erdélyt, fentart
ván a m8gyar, ~;zász és székely nemzetek, s a katholikus, lutheranus, 
kalvinista és sueinianus vallások jogait. 

A törökök veszteségeinek a mugyat·ok adták meg az árát. Ca
raffa Felsö-Magyat·ország kormányzójává neveztetvén ki, eszeve
szettül kezdett dühöngni, s törvényszéket alkotott a töt·vényeket nem 
ismerő tisztekből s az udvar alázatos szolgáiból, kik puszta gyanura 
hozták a halálos itéleteket j harmincz hóhér alig győzte a sok fel
négyelést, kerékbetörést Cll lefejezést 1). Elhalát•ozván ekkor Leo
pold 1 hogy eltörli a királyválasztást s a fölkelési jogot, a helyett 
hogy arszúg-gyülést hítt volna össze, az alkotmány ellenére nemesi 
képvi~elökct hívott Bécsbe, s ruegparanctiolta n'Jkik, hogy mondja
nak Ic jogaikról, s utódjául koronázzák nl<'g fiát Józsefet. Ámbár 
ez utóbhi és a császár személyesen jelenlek meg a követek között 
s ezek tudták, hogy lehetetlen nem-mel válaszolniok: az ellenszegü
lés mégis igen heves volt, ll a legnagyobb részt, melly lelke egész 

') Goxe, 66. fejc·:&et. 
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bevével ragaszkodott hazája jogai hoz, sem igéretekkel sem fenyege
téssel nem lehetett megtörni. Különösen feltünt Draskovics Miklós 
gróf, ki heves szóváltásba keveredvén a császár minil!zterével, rög
töni szélhüdés által érve, holtan rogyott össze. Ezt ki orgyilkosság
nak, ki az ég büntetésének tartotta: ennek tulajdonítható, hogy a 
papság és a nemesek végre beleegyeztek a császár kívánságába, de 
azon kikötés~el, hogy az örökösödés csak a fiágra szálljon (1687.). 
Az osztrák uralom ekként megszilárdult Magyarországon, József 
megkoronáztatott ( decz. 6), ki esküvel fogadta, hogy fentartja a 
nemzet jogait és kiváltságait, amint az országgyülésen a király és 
a rendek által értelmeztetnek. Az elpusztult Magyarország benépe
sítése végett Leopold megengedte, hogy a Bosnyák- és Horvátor
szágban lakó görög-nen:iegyestlltek Slavoniába és Magyarországba 
jöhessenek, hol aztán több püspökséget alapítottak. 

Az osztrák csapatok váratlanul bevonulnak Erdélybe és itt 
telelnek Caraffa parancsnoksága alatt, ki ujból elkezdi azokott ke
gyetlenkedéseit; tavaszszal vonakodik kivonulni mindaddig, rnig az 
erdélyiek hüséget nem el!lküsznek a magyar királynak, ki tiszteletben 
tartandja kiváltságaikat és azon jogot, mellynél fogva szabado~ vá
laszthatják fejedelmöket, kit a császár meg fog erösiteni. Ez első 
lépés volt a teljes leigázásra, mert midön az osztrákok ujabb győ
zelmeket nyertek a törökök felett, a badeni herezeg Erdélybe vezette 
a gyiízelmes set·eget, s a szükség ürtlgye alatt megsértette Erdély 
jogait, adót vetvén ki. Az erdélyiek a Portához folyamodtak, melly 
ruiután Apaffy meghalt, a fejedelemséget 'l'ökölyire ruházta, ki ott
hagyta Icigázott hazáját, s tizenhat ezer embert ad neki ( 1690), hogy 
megvédhesse magát egy másik fejedelem ellen, kit a bécsi udvar 
pártfogolt. Tökölyi j árbatlan utakon Erdélybe hatol 1 megveri az 
osztrákokat s kez·ébe keriti a· hatalmat, nem sokára azonban ismét 
elüzetik, s a gyet·mek II. Apaffy nevében osztrák kormány alakitta
tik. Ez mindig több és több jogot tulajdonit magának, Apaffyt le
mondásJ·a birja (1699), s évdijt és czimeket adományoz neki. Erdély 
illyformán megszünt saját fejedelmekkel birni s egy, Bécsben székelö 
udvari kanczellária által kormányoztatott 

.\ kal"lowiczi béke megerősítette Ausztriát Erdély és Magyar
or~zág birtokában ; ezernégyszáz család azonban inkább ottuman 
teriileten maradt, hol földbirtokkal és lelkiismereti szabadsággal bi•·
tak. A két ország védbáHtyául szolgált Au~ztriáuak a törökök ellen, 
s wig eddig ve'lzélyes vetélytársai voltak, ujabb nagyságának legha· 
talma~abb támaszai lettek. 

XVl. 28 
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Tökölyinek, mint a magyar kiváltságok makacs védijjének, 
Leopold soha sem akart megbocsátani, sem elkobzott javait vissza
adni, mié1·tis a törökökhez menekült, kik elcjéntc szivesen látták, 
később azouban, mínt rendesen szokott történni, megfeledkeztek 
róla, elannyira, hogy a konstantinápolyi zsidM{ közt volt kényteh~n 
menedéket keresni, korcsmát nyitott, s ·végre a katholikus hitben 
halt meg (1705), miután a protestantisrnlll:l iránti buzgalomból három 
országnak :wnyi bajt ol<ozott. Felesége 1 a szép é:t ncm~.;s Ilona, 
három évig védte l\Iunkácsot (1685-88), mig végre megadni levén 
m(lgát kénytelen, Bécsbe vitetett s itt egy kolostorba záratott; ké
sőbb Heister marsallal kicseréltetvén, megengedték neki fölkeresni 
férjét, kinek nyomoruságában hüséges részt vett j fiait soha Bem 
kapta vissza. 

Caraffl\t tábornagygyá nevezték ki. A bécsi cabinet a leigá
zott Magyarországban, ugy látszik, csak a protestantismus kiirtására 
irányozta minden figyelmét, de egyenes ut helyett kanyargós utakat 
és módokat használt, rnellyek csak a kedélyeket izgatják fel anél
kül, hogy czélra vezetnének. Rákóczy Ferencz Leopold, az emlitett 
Ilona fia, elvétetvén anyjától, Csehországban a jezsuiták között ne
veltetett; késöbb visszrJtérvén Magyarországba, nyugalmas életet 
folytatott, mig egyszerre váratlanul és kiváltságai daczára elfogják 
(1701), arról vádolván üt, hogy csaladja rnegboszulásán töri fejét 
s egy követ fuj Francziaországgal. Hikerülvén megazöknie börtü
néböl, Lengyelorsz:\.gba menekült, mialatt reá a fejvesztés bünte
tése kimondatott j midön késöbb Leopold az öriikiisödési háboru 
miatt kivonni kény~zerült csapatait, Rák6czy had:;oreget toborzott, 
s keresztüllm: ol ván a Ká1·pátvkon, felszólította a fiinrakat, hogy ra
gadjanak fegyvert jogaik visszaszerzésére (l 703). A félelern azon
ban elvette bátori!águkat, ruiértis csak kevesen csatlakoztak hozzá, 
s bizonyára new tarthatta volna fel magát, ba segitség nem érkezett 
volna Franczia· és Bajororszrigból. Bécs ekkor megint alkudozások
hoz folyamodott, a magyarok azonban a királyvalasztás és a törvé

.nyes ellenállás jogát, továbbá a jezí:iuiták kiüzését s a protestánsok 
jogainak visszaadá8át követelték ; a kicegyezés illyformán lehetlenné 
lőn. Ausztria üg:ye •·osz1·a kezdett fordulni, s Rák•kz:y már Bécs felé 
közelcdett, midőn Leopold meghalt t) {1705). 

1) Eleollorlit, Leopold fele~égét, a j6mbor nök közé számitj6k; miut gyer· 

m .. k keriif te a mulal ~ágokat, n napra állo ll, hogy n•eglmrnnljon s igy ne kapjon 

f-'·•·H; arr11, J,og-y LPr>f•Oitl f,•ft•M•\ge legyen, r.Rak ngy vnl!11k k•~pe"ok rfii.irui, ''"KY 
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1. Jozsef. 
l. József, ki atyját huszonhét éves korában követte a trónon, 

Salrn-Salm Tódor Otto herczcg, és Rummel áldozár által neveltetett, 
kik hogy hibáit megjavitsák, a vallás és tudományok ~7.c-retctét igye
l(eztek lelkébe csöpögtetni. Fáradozásaik nem voltak et·edményte
lenek, s József mint uralkodó is mPgtartotta őket maga mellctt. Az 
örökösödési háboruban olly Rzilárdságot tanusitott, melly mindent 
elronthatott volna. Számüzte a bajor és kölni választófejedelmeket, 
kik Frnncziaország szövetségesei voltak; Hannoverben uj választúi 
méltóságot alapitott olly föltétellel, hogy szavazatát mindig az osz
trák ház valameily tagjára adja j ezen föltétel mellett I. Frigyesnek 
is megengedtetett, hogy p o r os z ki r á l y czimet vegyen föl j elha· 
tároztatja, hogy a csehországi királyok ne csak választáso~ alkal· 
mával, hanem minden tanácskozásolmál szavazzanak j Olaszország
ban számüzi a mantuai és mirandolai e)ökelö házakat. De mert 
olly szigoruan bánt a bajorokkal, miszerint még arra is kényszerÍ· 
tette öket, hogy hadseregében katonáskodjanak, lázadást idézett elő; 
huszezer fölkelő Meinl tanuló vezetése alatt több várat bevett: az 
osztrák ok alkudozásokra léptek velök és fegyverszünetet kötöttek, 
mclly alatt rájok rohanva, lemés'zároltak öket, némaságot és átkot 
hagyván magok ntán. 

Magyarországot illetőleg, József mérsékelte atyja szigoi'Uságát 
s kevésbbé gyülölt minisztereket nevezett ki, de a makacs, elkesere
dett és XIV. Lajos által izgatott magyarok nem hajtottak a szép 
szóra, miértis ujra kitört a háboru. Látván, hogy az osztrakok iigye 
johb fordulatot kezd venni, Rákóczy indítványozta a·z országgyülé
~en, hogy ismerjék el Józsefet, de alkossanak szövetséget, minő Len
gyelországban létezik; a szövetkezett rcndek magát Rákóczyt kiál
tották ki vezérökké. Ez ritka Ugyességgel vitte fölötte nehéz sze
repl'!t annyi mindenféle követelésekkel szemben, mellyck főként a 
protestánsok részéről emeltettek j késöbb alkudozásokba bocsátkozott 
Józ~cffel, de az egyik az ország függetlcn:légének biztosítását, a má· 

,,zt momlották nt~ki, mi~Y.erint a gondvitielés c:;ak azé1·t szánta öt a világ leg

féuyeschh trónjára, hogy ·alkalma legyen a kath. vallás javám műldidui. Illyen 

luaradt az tulvarnl\1 is, betegek á.r•oiA.~ával, egyhA.zi dis~letel< késY.itésével fog· 

lalkoz.,t.t, s rnezítláh vett ré~Y.t a körmenetekheu és bttcsnjf.r:í,okhan ; a gyé

mánto.; karkötökre viiosszegek voltak alkalrna-.va, vérig ostorozta mngllt és szigorn 

böjtiiket tartott; a ~zinházl>im a zsoltárok könyvét fiutotta k!"zei között, melly 

ngy volt. btkcitvo, mint.ha a~ opera Mzövcgc lett volna. Egyszeriicn t.l'mett•\1, el, 

awiut i i 1\:oHI a, illy fP-lii·{,Asal: Rlenllnrn, .~2P.'fPny biJnii.v ~,;;, 111P_qludt. 171[1 •. i an. 1[1 iH. 

2).1* 
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sik pedig meghódolást követelt ; hogyan egyezzenek tehát meg? 
Ekkor a rendek, mint valami köztársaság, kiáltványt bocsátanak ki, 
mcllyben igazolják eljárásukat j az erdélyi rendelt szintén Rákóczy
hoz csatlakoznak, s igy ismét megkezdődtek a csatározások, ~ellyek 
Ausztrilit pusztitották. Francziaország segitséget igér a fölkelöknek, 
de nem váltja be igéretét. V égre megürültnek nyilvánitják Magyar
ország trónját, s Rákóczy, ki öket mérsékletre intette, elveszti hi
teJét. Lengyelország királyává választatván 1 Erdély elszakad töle j 
Oroszországgal kötött szövetsége ált~~ol elidegeniti magától Franczia
országot; a pápa 1 engedvén l. József sürgetéseinek 1 kiközösiti a 
fölkelöket j el'l'e megha~:~onlások, ~éső bb pedig kimerültség követke
zik; végre Pálfy János horvátországi bán az osztrákok élén győzel
mei és szelídsége által békére birja a köztársaságo t (l 71 L ápril 17). 
Teljes bünfeledés igértetett Rákóczynak és azon párthiveinek, kik 
három hónap alatt meghódolnak; a kivégzettek özvegyei és árvái 
visszanyerik birtokaikat ; külön törvényszék soha sem fog többé 
alakittatni. Rákóczy bizván Oroszország segitségében 1 visszautasi
totta az amncstiát; késabb kiábrándulván1 a Francziaországtól ka
pott évdijból élt, végül birtokot szerzett Ázsiában, hol nyugalomban 
és jámborul hunyt el 1735-ben. 

Ezalatt meghalt József, s az uj Cdászár1 VI. Károly elisme1·te 
a békeszerződést, megerősítvén a magya.rok kiváltságait, kivéve Il. 
András decretumát; ha egyenes férfiutódai ki halnak, a választás is
mét a rendekre száll j Magyarország örökös királya csak megkoro
náztatása után veszi kezébe az ország kormányát. 

Ezzel véget ér a magyarok lázadása, s egyszersmind történe
tök. V I. Károly teljesen kibékült velök, visszaadván szent István 
koronájának jogait, s védelmezvén a protestánsokat j a zavargó or
szágnagyok ennek folytán Ausztria leghivebb szövetségesei lettek, s 
ahelyett, hogy a törökökkel szövetkeztek volna, bátl-an szembeszáll
tak velök, mignem más idők más tanácsokat hoztak, s a lázadás más 
szeren cs étlenségeket. 

BUSZONRBGYBDIK I"BJBZET. 

Spanyolország és Pol'tugal. 

Fr:mczia01·szág, Angolország és Ausztria, mellyek viszontagsá
gait eddig kiilön kövcttüii:, most olly háboruba bonyolodnak, melly 
megváltoztatja Európa szinét. 
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Spanyolország, rnelly egyideig méltán aggodalmat keltett, hogy 
egész Európát hatalma alá hajtja, mind mélyebbre sülyedt j órifi8i 
hajónak nevezheW, mellynek eWárbocza az Indiai-tengeren, ht\tsó
árbocza pedig az Atlanti-oceán habjain meredt ég felé, dc sem eve
?:tii, sem kötelei, sem kormányosa nem voltak. Katholikus Ferdi
nánd hatalma alá hajtotta a clerust, magának tulajdonitván a java
dairuakra váló kinevezést j V. Károly a nemesek segélyével cl
nyomta a községeket, késöbb azonban a nemeseket is megalázta, kik 
pedig birodalmának és szabadságainak létesitöi voltak; II. Fiilöp 
udvaronczokká tette öket, kik gazdagság és védenczek által kör
nyezve, büszkék voltak arra, hogy fedett fővel jelenhettek m·eg a 
király elött, ámbár semmi tckintélylyel nem birtak j az alsóbb ne
me'sség elvált tlllök s az egyháznak vagy a monarchiáuak szentette 
szolgálatait. A majdnem független városok élete, a vallásos lovagok 
hősiessége elenyészett; a cortesek halálbiintetések által hallgatásra 
lőnek kárhoztatva, s a torzkép, melly belölök még megmaradt, aka
dályokat gördíthetett a jó elé, de nem akadályozhatta meg a roszat, 
mert az egyedüli indok mindenben az volt: A ki J' á l y u g y ak a r
j a. Lehetetlenné tétetvén ekként az országra nézve intézkedni saját 
sorsa fölött, csupán a hazaszeretet s a tekintély iránti tisztelet ma
radt még meg. 

A más vallásu és más természetü néppel folytatott hosszas küz
delcmben Spanyolország megkedvelte a hóditásokat, s megazokván 
semmibevenni a legyőzötteket, leigázni és nem kormányozni akarta 
öket. Ez ártalmára szolgált, midön európaiakkal volt dolga, s Né
metalföld, Portugat és Olaszország vérzettek vas igája al&.tt j Ame
rikát erőszakkal tartotta féken s elszegényítette zsarolásai által j 
gyarmatait alkirályok fejték, kik minduntalan ujakkal cseréltettek 
fel, s azért mindig tudatlanok voltak. II. Fülöp és utódai, bogy el
titkolják birodalmuk sülyedését, pazar fényü palotákba zárkoztak, 
honnan csak hirböJ ismerték a népet, az embert pedig szigoruan ki
szabott szertartásokon át. A palotában a fi) iuquisitor volt az első 
egyéniség 1 minek folytán a gondolkozás clnyomatott, mig máshol 
szabadon szárnyalt. A türelmetlenség kiüztc a zsidóld<al az ipart, 
a mórokkal a népességet, melly öt é•J fél millióra :~padt. A földmü
velés parlagon hevert a pap~ág és a nemesek kezei között, l<ik kö
zöl az elöbbi természeténél fogva, az utóbbiak pedig büszkeségböJ 
nem tö1·ődnek annak emeléRével ; annyira jutott a dolog, hogy ha 
kimaradtak volna az Indiából érkező küldemények, teljes lehetetlen
ség lett volna födözni az ország pillanatnyi szíikségeit. 
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11. Fülöp alatt a monarchiábao ltárom!lzáz tizenkét ezer világi, 
kétszáz ezer középrendü, s kétszer ennyi szcrzetes áldozár volt, kik 
gyakran egymással veszekedtek ; az inquisitorok benn öldököltek, 
mig kiinn a pápával versengtek; a dusgazdag püspökök mitsem gon· 
doltak a nyájjaL Az állam fűhivatalai csak három vagy négy évig 
maradtak egy kézben, s javadalomképen adattak a tapasztalatlan 
egyéneknek 

1 
hogy minél több hasznot huzzanak belölök anélkül, 

hogy maguknak gyakorlottságot szereznének. Az UI'alkodók n rneg
közrlithetlen királyi palotákból nem önthettek életet az államba és 
a kormányzatha; hatalmuk elé, melly korlátlan volt a nép fölütt, 
akadályokat gördítettek a nemesek és egyházak menhelyei és ki
váltságai, s igy az elvesztett előjogok helyett még csak biztonság és 
igazságosság sem létezett. A kenyér rniatt gyakori lázadások mc
rültek fel, s minden gazdag szolgálatában egész serege állott a derék 
férfiaknak. A nagyok által 1 főként az eztistben kifejtett hallatlan 
fényüzés nem élénkitette az ipart, hanem inkább elvonta a tökéket 
a forgalomtól. A pazarlás büszke önérzettel gyakoroltatott. Azon 
pénzt, mellyet valameily ur játékközben nyert, a körülállók között 
osztotta ki, bármilly állásnak voltak is; midön Lerma herezeg Né· 
metalföldön Gastont 1 XIII. Lajos testvérét fogadta 1 ebéd után 
két ezer aranyat tétetett az asztalra, s ezekkel jatszott a herezeg és 
kísérete. 

Ezen fényüzés csak a nyomot·t palástolta. A spanyolországi 
dobionok (aranyok) egész Európában el voltak terjedve azon rend
szer következtében, mellynél fogva a spanyol cabinct mindenütt fi~c
tett, ahol csak egy elégületlen találkozott. Roppant költségbe kerül
tek a távoli hadseregek, annál is inkább, mert hogy kölcsiinös alá
rendeltségben tartsák öket, a vallonokat ülaszOI·szagba, a nápolyia
kat Flandriába, a németcket Portugaliába vitték A spanyolors~ágiak 
ezalatt rongyos, éhes katonák voltak ; a katonai rangfokozatokat a 
spanyol nemesség kapta, dc csak puszta czim gyanánt ; a tisztek 
rablás által szereztek maguknak kárpótlást, hogy dőzsölhessenek 

Madridban; va1·gál<ból és kovácsokból álló csőcselék nagy hühóval 
spanyol, német, flamand csapatnak nevezte el magát, s felváltva pa· 
lota-őri szolgálatokat tett. Az országban, me Ily száz hajót küldött 
Lepantóba, és százötvenet Angolország ellen, csak huszezer katona 
és tizenhárom gálya maradt, rninek folytán a mórok büntetlenül ga· 
rázdálkodtak Andalusia vérletlen partjain, s mindcn hajót elfogtak, 
melly rsak egy mérföldnyire is távozni mert a kikötöböl ; annyim 
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jutolt li dolog, hogy ~gy ger.uaival kellett alkudoz<Íöra léplliök egy 
kis hajóraj végett, me Ily fcnlartt~a a k(izlekcdé st Indiával. •) 

Maga az ÍJ·odalorn is haszo11talanságokra adta magát, s a külte
szethc·z mint ti~zta müvészel hez fordulván, Lehozta a szörszálhasga
titsokat, mit az araboktól tanultak el. Ezen iskola (mellyböl a spa
nyol eredetü és nevelésü olasz Marini is származott) feje argotai Gon
gora Lajos volt (1561...:.....1627). Boszankodván, hogy nem részesUI a 
kellö elismerésben és jutalomban, satyrákat i1·t saját korárn; ké.>Ubb 
az által akarta magát kitüntetni, hogy az andalusiai emphasissal bm·
bár, az országban fenmaradt arab szókkal és ódonsze1·ü mondatold•al 
vegyitett nyelvet párosított, miböl a müvclt irály 2) származott, 
mclly nem egyéb, mint czifra hangzásu, k~resdt, képekkel átszőtt 
beszédmód, melly a lehető legtávolabb áll a ltözönséges beszéd
töl, mythologiai ritkaságokltal, természetellenes uj sz0kkal, görög 
mintára készitett mondatszerkezetekkel, mintha az egé~znek az 
volna czélja, hogy elrejtse s ne kifejezze a gondolatokat. P o i i
p h e m-je ternerclek utánzóra talált, kik még szaporitották an 
nak hibáit, erőnek erejével arra törekedvén, hogy mindent szo
katlanul, természetellenesen fejezzenek ki s rniudeu sorban egymásra 
halmozzák a metaphorákat. 

:Miudcmellett a többi tehetségek elhanyagolásával csak a kép
zelemnek engedtek szabad röptöt, l! a c o n c e t t is t á k és c u l t o
r i s t á k tul!mlyt·a vergödtek a hajdani classiku'iok felett. Don Fr an
cc~co Quevcdo de Villegas (1580-1645), ki \'alamcnnyinél nagyobb 
eiUlc<'~llel volt felruhc\zv<J, az irodalom minden nemében ki akart tünni. 
Nem csekély him<(vrc tevén szed az it~kolákban, késöbb pedig a lo
vagok kiizött, egy párhaj miatt Siciliába volt kénytelen menekülni, 
hol éit az ossttnai herezeg fontos szolgúlatokra használta; része volt 
a V eleneze elle ui iisszeeskü vésben ; az o~suuai herezeg bukása után 
bril'lörJbe került., s miután három éH fél év mul va á1·tatlannak talál
tatott, me1·t kárpútlást kért, számüzetctt. Ujr<~. tekintélyes állásra 
teYén szc1·t, ujabb gyanuk miatt két évig büzös börtiinben tartatott 
élclern és orvo.;ok nélkül, mig végre sikerült pár sort O li v ares her-

1) Mignet-uél, l. r. 316. Fölötte szomorn kél'et tár elénk Spanyulor.;dg 
holyzetéről Louville, ki V. Fülöp t1111itÓjl\ volt. Weiss Károly Espagne depuia le 
•·egne de Philippe II. }usqu' '' l' ~enement des Bow·bom ez im U munkájé.ban állitja, 
hogy Spanyolország államadóssága IL Fiilöp uralkodásának kezdetén harminczöt 
millio arauyr& rugott, melly öeszeg halálakor száz milli6ra emelkedett. 

') A portugalok don Sebaotiano ~z{,mára követelik az ealilo culto '-'~hull:~

tal{mak uyomorÍI dicsö~égét. 



czeghez juttatnia, ki megindittatta a pört, mellyböl ártatlannak tünt 
ki. Elhagyta ugyan börtönét, de javai elkoboztattak, egészsége alá 
volt ásva, s szerencsétlenül halt meg. A tizenegy vastag kötet, mely
lyek müveiböl napvilágot láttak, a kiadó állitása ezerint alig h\lszarl 
része annak, mit irt; ö mindenröl akart írni, s kortársai tuiságos di
cséretekkel halmozták el. Elméje bámulatos volt, de rendszer nél
kül, kerülte a divatos körmondatokat. Tulajdonképeni tere a satyra, 
hol bámulatos szellemmel, ámbár tulozva, s mély belátással ad üdvös 
leczkéket. Igen sikerült epigrammakkal találkozunk komoly müveiben 
is, de még inkább Tacanno hires rablófőnökről szóló felette bizarr 
románczában. Dalait ( villancicos) a nép énekelte. Kiváncsian ke
restük I s t e n p o l i t i k á j á r 6 l é s K r i s z t us k o r m á n y á r ó l 
szóló értekezését, de nem találtunk benne egyebet, jó szándékoknál 
minden gyakorlati belátás nélkül, minthogy politikai leczkéket hoz 
vagy hurczol le az Üdvözítő életéből. 

Don Francesco Moncada, aitonai marchese és ossunai gróf 
(1585-1635) szül. Valenciában és megírta a C a t a l ó n ok és a r· 
ragoniaiak hadjáratát a törökök és görögök el
l e n. Kevésbbé fényes de vonzóbb mint Mendoza; s irálya daczára 
mindenkor kedves marad a kezdetleges elbeszélő 1 Rarnon Mun
taner. 

Don Francesco Manoel de Medo, Lissabonból, (1611-67), ka
tonáskodott mint a többi spanyol történész, s IV. Fülöp által megbi
zatott a catalóniaiak 1640-ki lázadásának leírásával, mellyben neki 
is része volt. Késöbb hazája szabadságaért harczolt, mire orgyilkos
ság miatt börtönbe vettetvén és Braziliába számüzetvén, késöbb visz
szatér és meghal. Szerenceétlen tárgyat választott, annál is inkább, 
minthogy már az első évnél megállapodik; müve azonban kitünik 
irálya által, mellyben mcsterileg egyesítve van az ódonszerü a mo
dernnel. Késöbb feledésbe ment, mig vegre napjainkban Capmany 
ujra mintaképül állitotta fel. 

IV. Fülöp alatt virágzásnak indult a drámai müvészet, s elég 
volna csupán Calderont említenünk, kinek a király gazdag eszközii
ket helyezett rendelkezése alá a fényes előadások szinrehozata)a vé· 
gett. Uralkodását de Solis, Moreto , Tirso de Molina 7 Francesco de 
Rojas diszitették, kiknek nevei már ismeretesek olvasóink előtt. 

A castiliai Villegas István ( -1669) előbb fordította, aztán utá
nozta Horáczot és Anact·eont, s be akarta hozni a latin méretü verse
ket; Wbbnyire szrrelmi költeményeket és roadrigaiokat (letrillaR) 
ké:izitctt, mellyek általános ietszésre találtak. Vetélytársa volt Fran-
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cesco de Borja y Esquillache ( -165R), aranygyapjas lovag és Peru 
alkirálya, ki ócsárolta a gongorisrnust és azzal dicsekedett, hogy ,.r>l
talé.lta a középutat, számüzvén a nagyhangu szavakat, az aljas egy
szeriiségeket, és keresett homályt;" javirásai azonban nem sokat (•r
tek, s csak ud varonczok magasztnlták a Me g h ó d i;t o t t N á p o l y 
czirnü költeményét. Nagy ur volt Bernardino de Rebollelo is ( -167G), 
ki a harminczéves hAboruban szinész, késöbb pedig kopenh:ígai kö
vet volt, hol megénekelte a D á n e r d ök e t; versbe szedte a hadi 
müvészetet (Se l v a m il i t a r y p o l i t i c a), s Ui bb vallási költe
ményt is irt. Mag"~~ ágyból származott a biscayai Juan de Jauregui, 
calatravai lovag i~ ( -1688), ki Olaszországban megszerette a festé
szetet és költészetet; le forditotta az A ro i n t as t és P h a r s a l i á t1 
tnellyek kedvezi)bb fogadtatásra találtak mint verses költeményei. 

A kitii.nö prúzairó, Balthasár Gracián atya (-1658), C r i t i
c o n-jában az emberi élet harmincznyolcz szakát vizsgálja, a lcgkü
lönfélébb személyeket és eseteket hozván fel. A Sz e ll em d us 
g o n d o l k o d ás é s i r á B m e st e r B é g é b c n előadja a gongo
rismus szabál y ait, azt állítván, hogy semmiben sern szabad minden
napiasnak lenni, sem az irodalomban sem a morálban, minél fogva a 
müvelt irályt a mysticus ékesszolásba is behozta. Az akkori finom
ságokat még inkább finomítván valóságos mesterséggé teszi az anti
thesist; mert: "a természet kelthet ugyan néha ollyféle eszméket 
valameily eleR értelemben, de csupán a mcsterség teheti öt képessé 
azokat tetszése gzerint létrehozni. Már ba az, ki alig képes azokat 
megérteni, sasnak nevezhető, valóságos angyal az, ki azokat létre
hozni tudja; s csakugyan a cherubok1·a méltó s az emberiséget tul
haladó foglalkozás ez, melly a lények magasabb osztályába emel föl 
benn!tnket." 

Nem hallgathatom el de Lacruz Johanna Ágnest (1614-
1695 ), mexikói apáczát, kinek szent énekeit a mexikói templo
mokban énekelték. Több a u t o-t is készitett Ca Ideron miutájára, 
mellyek közöl külöoösen kiválik az Is t e n i N a r c z i ss us czimií 
titokszerü allegoria a mennyei vőlegényről. A dagály és haszontalan
ság azonban mind nagyobb mérv~et öltött, mint valami támasz ott, 
hol a szellem bilincsekbe volt verve. Midön éazrevették a tévutat, 
hallgattak, R igy ezen tettvágyó nemzet ugy politikai mint irodalmi 
tétlen~égbe sülyedt. 

IV. Hllöp. 
lV. Fülöp negyvenöt évi uralkodá~a alatt (1621-65) VJsszn

akarta állitani a nemzet hajdani fényét, de rgyebct scm ért el, mint 
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hogy ujra fclidézlc a háboru ,,hit; 11 régi politikai llaldövé~ck ki,
vetkczményei kezdettek napfényre jutni, bármennyirc takargattft i:; 
azokat O:ivan·s Gáspár s~uJ-Iucari herczeg. Spanyolor<zág ezen va
lú,águs királya, ki nagyravágyó ,·olt mint Richelieu de lelkii::;mcrc
tesebb, nern halmozott össze kincseket, megelégedvéti az uralommal. 
Elhítette Fülöppel, hogy illetlen és óriá~i suly a kormányzás, ehelyett 
magas állása elönyeinek élvezésére ösztönözte, tettetvén magát, 
mintha az á llamtanacs intézne mindent 1 holott. ö maga rendelkezett 
az állam iigyei fölött. A zilált pénzügy helyrehozása czéljáhí>l bizo
nyos rendszabályokat készitett, mellyekböl kitiinik u baj ús a győgy
szerek eredménytelen!lége. A bírósági hivatalokat egy harmadrPszrc 
szállithatta le, olly tulságos számban voltalt! a tar~ományi nemesek 
és fiipapok Madridban mulatásnit egy hónapra szo1·itotta ; megtil
totta abutorok vagy edények aranyozását, az arany és ezüst felb::sz
nálásút rojtok ké~zitésére selyem vagy lcnszövetekhez; nem volt 
szabad selyemböJ késziteni szaba-köpenyeket s egyéb öltönyöket, 
vagy Németalföldön készitett rub<íkat, müszcreket, szönyegeket hozni 
Le az országba j azonképen csipkéket, foLl1·os ruhákal s bizonyos ki
Bílabott mértéknél hosszabb vagy szélesebb nyakkeudöket bordaui. 
Ameily atyának kétszázezer maravedo jövedelme van egész ötszáz
ezerig, férjhczmcuö leányának hozomány fejében n ~m adhat többet 
az emlitett összeg egy ötödénél; ki tizennyolcz éve előtt mcgy férj
hez, négy éven át mindcn adótól fölmentetik; a ha~ gyermekes apa 
egész életérc fölmentetik a közteher vi:Jclé~étöl j a kiköltözé" vagyon
kohozás biintctése alatt tiltatik; a katholikusok Spanyolországba 
édesgettetnek; engedély nélltül nem szabad Madridba vagy Sevil
lába költözni át '). 

') A s1•auyol udvarLau uralkod6, majdnem hihetetlen pénzhiányr61 ujabb 
példát találunk müvé,zi emlókeinkbPn IL ~'<!r•Hnand nagyherezeg egy brot:z lo

vat l<észittetett 1639-ben a spanyol király szA.mára, mcllyet haj6ra tétetvén sajá! 

költségén szállittatott Cartagenába. A mü igen tetszett a királynak és a herczeg

grófnak, rle nem volt pénzilk 1 hogy rentlelteté~e helyé re, Bneurilir6ba ssll.llittat
hatták volna 1 s nem is találtak, mig végre a 11agyherczeg meghagyta a müvé

szeknek, hogy térjenek vissza. Minthogy pedig a herczeggróf Tacca Péternek, a 

16 készitöjéuek, négy, kiírötte felállitan .U> oroszlAu kásr.itésére adott m<•gbizást, 
a nagyberezeg megaugedi nek í a munka elvftll~tlásA.t 1 .te tanlicsolja, hogy el ö re 

fizetteese ki magát. Gaye, eart. III. 543. 
Az is érdekes, hogy mialatt Tacca Fertlioand, a véMnök fia , az em lit et l 

(6 felállitása végett Spanyolországban tartózkndot.t, don Luigi de Haro s a lit-r

ezeggróf megh:1gyásáb6l m4rget készitett l!'ülöp ltirilly számára. Á "]llluyol ud
varnA.! ICI' Ü tlórenczi követ jt<leutPHt 1€1véu l'rr111 " na.;,,·herc>.eg !Olt l hmr.zátest.i. 



Milly nyomor ub:< g! lll ig m á~:~ lurtom!Írtyukban a gazdag<HÍ.g n:.::a
porodása kényelmet és élvezetcket von maga után, ezek a legártat
lanabb dolgokhilll is korlátozzák magukat, olly czélból, hogy árt~;a

nak a külföldi iparnak,· ahelyl\tt, hogy saját iparukat igyekezt('k 
volna kifejleszteni. Minthogy pedig a cortes-ek akadályokat gördi
h·ttek az ország illyetén kiszivattyuzása elé, Olivares azon nagyszcrii 
tervet forgatta agyában, hogy állandó jövedelmekre és száznegyven
ezer em berből álló hadseregre tegyen sz ert, melly hez Castilia és Ame
rika negyvenezer, Németalföld tizenkétezer, Aragonia tízezer, Por
tngal tizenhatezer, Nápoly és Catalonia ugyanannyi, Milano félannyi, 
Valencia, Sziczilia, az oczeáni és középtengeri szigetek pedig hat
hat ezer emberrel járulnának. Ezen terv a legalkalmasabb volt arra, 
hogy mindezen apró államok egy nagy monarchiá vá alakuljanak; de 
remélhető-c, hogy mindegyik kész leszen lemond a ni azon külön sza
badságokról, mellyekhez annyira ragaszkodott? Ez tehát csak ábt·ánd 
volt és az is maradt; a miniszter ujolag romlást okozó adókhoz volt 
kénytelen folyamodni, felfüggeszteni a kamatokat, meghamisítani 
az érczpénzt s engedélyt kérni a pápától a tizedck lcfoglalására. 

Ezalatt az amerikai gályák gyakran az ellenség kezei közé 
kerültek j a spanyol -Németa!fiildiin Berghcn herezeg köztát·saságot 
akart alakítani, mi üldözésekre és villongásokra szolgáltatott alkal
mat j Nápoly egy halászt valasztott meg királyává; végre a catalo. 
niaiak, kik már azon pillanattól kezdve nyugtalankodtak, midön Olí
vares tervét elöterjesztette, s egynémely szcrtat·tási kérdések miatt 
is cl voltak kcscJ·edvc, emellett pedig Francziaország is ingerelte 
öket, szintén nem akartak nyugodni. Miután Condé Salsest, Uoussillo
ne legéjszaki bb városát elfoglalta ( 1640,) ennek visszahóditására 
cataloniaiak küldettek, de mert nem fejtettek ki elég buzgalmat, 
hadsereget kiildöttek nyakukra. Olivat·es büszkén válaszolt köve
teiknek, kik esküvell;zentesitett kiváltságaikat követelték, söt az 
alkotmány ellenére hatezer embert hitt be Ola~ zországból, s igy 
történt, hogy Spanyolországban olaszok harczoltale A cataloniaiak 
fellázadnak, megölik a modcnaiakat, Bareellonli.t Ur napján fel
gyujtj&.k "Éljen a szent hit! Veszszen a kormány!" kiáltások között. 
A lázadás elnyomására de Ios Vel es k ül del vén, ez hóhérhoz illő 

eljárást kiivct, miértis az elkeseredett ca ta loniaiak Francziaorszitg-

ltog·y T;;cca ko\: fl· le mérgd k<-~zitett, •lo(,á,,yi•ÓI és ••r~~nirtunlii',J; l'ZPII m6t·eg
Melfiua 8iilonia herczegnek lett volna szánva, l< i állit6lag Andalusia l>irályó.vít 

akarta nu•g-kt tenni, s liihh "'"'" a ht•rc•zt·lfgróf eliit.t gyAnnl·ru: fl.IJ{, gnm•lnlmnk. 



tól kérnek Sllgitség(~t, alávetik magukat fcnnh:1tf,ságának saját jo
gaik fentartásával és külön kormányt neveznek ki. Ebbiil h:\ boru 
keletkezik, me ll y váltakozó szerencséve l 1651-ig ta rt; végre a vi
téz, de kegyetlen don Juan d' Austt·ia, a király természetes fia ~yii

zedelmeskedik, s Catalonia ujból Spanyolország uralma alá kc>'í"iil ; 
késöbb a pyrenei béke (1659) kijelöli a határokat Spanyol és 
Fratlcziaország között. 

P«trtugal. 
Portugalban, melly hatvan év óta a spanyol iga alatt senyvedt, 

savoyai Margit, mantuai herczeguö s a spanyol király unokahuga 
uralkodott j minthogy pedig Portugal függetlenségre vágyott, eriis 
féken kdlett tartani. Ezalatt a hollandok, Portugalt az ellenséges 
Spanyolország birtokának tekintvén, egymásután ragadták m::~guk

hoz indiai birtokait, elfoglalták a 1\Ioluccákat, megvetették magukat 
Javában, Ceylon ban, Japánban elannyit·a, hogy az 1609-ki békekötés
ben kizárták a spanyol zászlót az egyenlítön tul fekvő összes birto
kokbóL I. Abbas, Perzsia királya, elfoglalta az ormusi szárazföldi 
birtokot és Gaeixomát, honnan ama szigctre az ivóvizet és élelmi
szereket szállitják j az angoloknak, kik c;,~ak kevéssel előbb é1·kez
tek ama tengerekre, megigérte, hogy átengedi nekik az összfls ke
resztény foglyokat és a zsákmány felét, ha segitségére lesznek a 
portugalok kiüzésében, kik megakadályozták, hogy bármelly ázsiai 
hajó kereskedést űzzön Pcrz~iával, hacsak Ormusban, az ö kikö
tőjökben nem rakodott meg. A portugalok tehát megtámadtatván 
Ormusban , (162:{) 1 hosszas védelem után kénytelenek voltak 
megadni magukat, s a sziget elpusztíttatott; Abbas, eleget h~tt 

ugyan az an~olok irigységének, de nem kapzsiságának, mert egy 
igéretét sem teljesítette. 

A nyugatindiai holland kereskedelmi társulat Brasiliát is el
foglalta (1630), hol nassani János Móricz mcsszeterjedő hódításokat 
tett, s ezekről leírást és térképet készittetett; Afrikában elfoglalta 
Georgia dall& Mina-t, honnan négereket szállított ama fontos gyar
matba. Japánban az elégületlen bonzok rábírták a trónbitorlót, hogy 
egy kikötöt 1mge(ljen át a flamandoknak, mert ágyukat azoigál
tattak a benszülötteknek a portugalok kiüzésére ( 1673). 

Amint a portugalok kUnn egymásután vesztették birtokaikat 
és hirnevöket, benn mindig nagyobb mérvet öltött az elnyomatás 
a II. Fülöp által biztositott előjogok megsértettek j a hivatalok é 
javadalmak áruba bocsáttattak j a földművelés és kereskedelem 
~önkrejututtak, minthogy az uralkodó ország érdekeinek voltak 
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kénytelenek szolgálni ; a korona jóa>zágai elpazaroltattak ; Htczer 
ágyu és háromszáz hajó Spanyolországba vitetett, hogy igy a kime
rült ország még csak ne is gondolhasson az elszakadásra. 

1\'. Braganza Jüno!i. 
Ma1·git két olly renegát uralma alatt állott, kik mindeu meghó

ditott országban testvéreik elnyomása által szokták elfelejtetni 
ama bünüket, hogy benszülötte~, ezek: Diego S uarez és Miguel de 
Vasconcellos, az elsö a Madridban székelő portugali tanács elnöke, 
a másik pedig :Uiamtitká.r Lissabonban. Meghunyászkodva Oliva
res elött s ravaszul konkolyt és irigykedéseket hintve a portugal 
nemesség között olly czélból, hogy aztán elnyomhas sák, el akar
ták tenni láb alól János braganzai berczeget, ki az ország egy har
madrészének ura volt i) s ki, mint Katulin unokája, igényt tartott 
a trónra. Franczi~ország a hóditás dsö pillanatától kezdve nem 
szünt meg táplálni a portugalokban a függetlenség szeretetét, a 
Braganzákban a nagy1·avágyást, hogy ártalmára lehessen Spanyol
országnak s ujr11 elszakítsa töle Portugalt. Ján os, ki a nyugalmat 
szerette s nem volt felruházva azon erővel, melly a nagy tervek 
létesítésére kívántatik, ugylátijzik, felhagyott atyja és nagyatyja 
nagyravágyásával i de Pinto Ribeiro tudo1·, házfelügyelöje, igen 
derék férfiu és heves hazafi, .nem szünt meg öt buzdítani, hogy tá
mogassa ez ország obaját. Olivaresben gyanu keletkezvén, a mi
lanói ko1·mányzósággal kínálja meg, mit ö visszautasit; a kikötök 
és erősségek megvizsgálására küldi ki, titokban meghagyván a pa
ran~.:snokoknak és tengernagyoknak, hogy fogják el, ö azonban 
cri>s kiséretet visz magával i l\lad1·idba bivja, hogy adjon számot 
küldetéséröl, s ö nagyszerű előkészületeket tétet, de a megérltezést 
máról holnapra balasztja. 1\linthogy a catalóniaiak ez időtájban 

felláza:ltak, (1640) a herczeggróf a portugalokat szállitotta fel a 
lázadás elnyomására i nem tetszett ezeknek ollyanok ellen ragac;lni 
fegyvert, kik azt tették, mit ök is ohajtottak i a nemesség azonban 
arra használta fel ezen esetet, hogy egyesti ljön, fegyvere lue és gya
korlottsági·a tegyen szert. Rodrigo d' Acunha lissaboni érsek s 
egyéb nagytekintélyü férfiak még a falusiak között is elterjeszték 
az összeesküvést, mire felesége végül Braganzát is rábeszéli. A 

') Mariu••u ::;;cnlo, ki II. János alatt de l<t~t cosas m.emo1·abiles de Espa>w 
irt, élöadja a fö portugal esal:\do)( jövedelmeit, mellyek ingatlan javakban hllv&u, 

ke"reset változhatt ak egy Sl!.ázad alatt. Sze•·inte & Braganzaháznak 40,000, Villa· 

real marebesének J!i,(JOO, Mariai v a grMnak 12,000 zecchino. j rivedeime volt· 
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megállapitott terv szerint minden összeesküvő saját házába gyiljti 
rokonait és barátait, feltárja eliJttiik a történendőket s anélkül, hogy 
időt engednének a gondolkozásra, meglepik a n é m e t örseget 
É l j e n J á n os ki r á l y! kiáltá~okat hangoztat va. Vasconcell ost 
a feldühMött nép meggyilkolja j a kórmányzlmöt tiszteletter öri
zet alá helyezik; a többi város utánozza Lissabon példáját, a gy ar• 
roatok Ceuta kivételével elism(~rik Jánost; ezen forradalom olly 
kevés vérrel és olly egyetértéssei fejeztetett be, amint vajha minden 
fom:dalom végzödnék 1). 

A cortesekben a három r~ntl, az egyház, a nemesség, és a nép 
kijelentette (1641 aug. 28.) hogy öket illeti a fensihéM, s jelenleg 
azon tekintély P.s jognál fogva, melly szerint az igazsággal meg
egyezi)leg szabadon határozhatnak és intézkedhetnek, IV. Jánost 
királylyá kiáltják ki; esupán az országnak áll jogában itélni és 
kijelölni a törvényes örökösödest azon esetben, midiin kétség ke
letkezik a trónköveteliik kiizött, nem küliinben fiilmenteni az enge
delmességWI, ha a király magát arra méltatlanná teszi. Kifejtvén 
Katalin, Ednárd infánR leánya és .János nagyanyjának, jogi 
igényeit, ez ut.'1bbit választották meg, s nem kötelezőnek nyilvá
nitották a Fülöpnek auott esküt, mert megsértette azon föltételeket, 
"mellyek a jogtudomány szerint elégsége>~k arra, hogy méltatlanná 
tegyenek valameily királyt a kormánypálczára." Ez alkalommal 
C a p i t u l um g e n e r a l e-t nyujtanalt át az uj királynak s külön
féle könnyítéseket kivánnak j kijelentik, hogy az orRzág soha sem 
mehet át idPgen, vagy ollyannak kezére, ki idegen királytól szár
mazik, mert a tápaszta.lás bizonyitja, hogy nem lehet egyszerre 
több országot jól kormányozni; az esetleges öröklis egkiitételre kö
teleztetik, melly örökösnek a papság határozott ohajtása szerint a 
Braganza- ház összes javai adományoztatlak, minek folytán brasi
liai fejedelem és bragnnzai Ilerezeg czimmel ruháztatott fel. Ezek 
azon joguk, mellyeket a cortesek 1A28-b~n követeltek. 

IV. Füliiphöz a királyi börtönbe híre sem jutott el a fölke
lésnck, mig végre Olivarcs vidám arczczal belépett ég igy szólt: 
Felséged egy nagy herczegségre e ti;~,enkét milli61·a rugó birtokra 
tett szert. - Hogyan? - Braganza herczegnek elment az esze 
s Portugal királyává kiáltatta ki magát, miértis jószágai a kincs
tárra hámmlanak. - Fübp hasonló vidamságot tetcttve ezt vála
szolta : Elejét kell venni a dolognak." 

'J Birago. A pm·tugal kirdl.IJ·'á,q forrwlttlnllín.".lc liirli11cle. 

Passarelli: n~um,t hJ-Yilttnnm. Lyoll l (jiH. 
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Ez azonban nem volt olly könnyü. Spanyolország háborut foly
tatván Francziaot•szággal éR Németalfölddel, továbbit a fellázadt 
cataloniaiakkal, soha sem küldhetett ocla tribbet tizeniitezet· em
bernél, kik jobbára nbnetek, vallonok, olaszok és nem spanyolok 
voltak 1); nem voltuk hajói, mcllyekkel a ttngcrt elzárhatta s a 
kiilröl jövi) segélyt megakadályozhatta volna j nem volt hazasze
t•etete. A cselsziivényekh~z Íollyamo<l,,tt tehát, s a számos elégü
Jetienek és féltékenyek, minlíket minden forrudalom szokott maga 
után hagyni, iis~zr~eskiivé11t fnrralt.1k, mellyben a z~idók is részt 
vettek olly cz~lbúl, hogy fölégess~k a királyi palotát és a portugal 

haj óhadat s m•·giiljék a királyt j fülfedeztetvén azonban az Ö 8 szees
kü vés, a részesek kiizöl töhben kivégeztettek 1 a b raga i érse l( és a 
fö inquiHitor öt·Ukös fogsitgba vettettek, a népet pedig az által 
izgatták fel, hogy elhitették vele, miszorint a spanyl)lok mindenkit 
kivétel nélkiil Ameriltilba akartak deportálni. Et-re háboru tiir 
ki; Francziaor>1zág, ~véd, Holland, késilbb Angolország is !'!zövet
ségt·e l~pnek IV. J<inos~al, ki cHak önmagát igyekezvén fentartani, 

nem fenyegette Spanyolországot és Raj:ít erejével védte magát. Spa
nyolország .boszntól lihegve rábírta An~ztriát, hogy fogj'\ el a vi
téz Eduárd herezeget, Jlinos testvc;rét, ki a csász:"triakkal harczolt, 
s l\'Jilanóba vitetvén olly bizottság elé állitotta., mdly okvetlenül 
halál ra ítélte volna, ha eli;bb meg nr·m hal. 

.János a nép oltajtása szeriut jutván trcínra, ugy találta, hogy 
az országot a hatvanegy évi !'!zolgaság teljcsen tiinkre tette ; nem 
volt hadsereg, nem haj<ik, nem tüztirség Ri;gtön fegyver- és lőpor· 

gyámkat alapitott; tHihány a spanyolok t•',! elfoglalt hajóLríl hajóhadat a!
kotott; saját érczkészletébíJI pénzt veret, !l pfldáját a nemesek, a 

p~pság é!l nép azonnal követik j elfo~nak kilencz, keleti árukkal 
terhelt spanyol hajót, mellyek 1 mielött hirét hallanák a fiilkelésnek, 
a Tajába eveztek ; a corteBek bö :1egélyt szavazual< meg. Mind
ezek folytán s:!githctték a francziákat a Spanyolország elleni Mbo

ruban ; Hollandiával, melly öket megfosztotta 1\Ianaartól és a 
gyön~yhaláezattól Coromanoel pat·tjain, Hágában fegyversziinctre 

') Az em\,runi ér~uk, madoidi lcövet, írja: "1\ti.ithogy elelll Jnau (a fönebh 
megnevezett törvényteleu sarjadék) kétségbevouta a spanyol nemzet vitézség~t, 

azt illlit vá u, hogy teljes~ n elvesztette hajdani hirnevét, s itl 11. népre inkább a 
iölrl müv..I(·se s IndiA. megtartiLsa végett van szökség, 11zon hat.Arozatban állapod· 
t11.k meg. hogy c'ak ke\'lls sp•myol ezredet. tartanak, s lel•etöleg külföldieket hasz
náln~k .... Alig talAlhat.ni valami elökeHí egyéni az egPH~ harlseregbl'n , se, ki 

RP.m ldl ],P anélkiil, h"lO' KnjfLt ér•lPko'·hen hizo"yos fiilt/t~>lekel nr kiitn" ki." 
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lépnek (1661 aug. 6.), mcllyuek értelmében Portugal királya Bnl.
siliáért nyolcz millió fot·intot, vagy ugyanennyi értékü dohányt, 
sót és egyebeket fizetett, a kereskedelmet azonban, a festék-fa 
kivételével, Hollandiának engedi át. Az ellenségeskedéseknek ezen 
okmány közzétételekpr kellett megszünniők, miértis a hollandok 
egy jó vitol'lás ha}'1t k üldöttek el, melly a h irt titokban meg vitte, 
s mialatt a nyilvá nos kihirdetéssei késlekedtek, a Jóremény-fo
kat és Ccylont is elfoglalták. 

Midön János VIII. Orbán papa üdvözlését·e követet küldött, 
a spanyol követ tiltakozott az illető küldiitt fogadása ellen, ámbár 
a római u d var el szokta. ismerni a tényleges kormányokat j söt 
a követet az utczán c.,;imboráinak kiséretében nyiltan megtámad ta, 
mire sértett félnek nyilvinitvan magát, elégtételt követelt és elu
tazott, csapatokat küldvcn Nápolyból az állítólagos sérelem meg
torlását· a. A förgeteg elhárítása végett a követ visszaküldetett Ezen 
erőszakoskodások megujultak X. Incze ah.tt, ki e!E~g gyönge volt 
el nem ismerni Jánost, ugy hogy Portugal és a gyarmatok között 
csak egy piis p ök maradt, de azért a király mégsem met·te meg
ragadni azon határozott eszközöket, mellyeket neki az egyetemek 
tanácsoltak. M inclen rendbe jott, midön késöbb Spanyolorazág el
ismerte Portugalia függetlenségét (1668.) Ekkor békére lépett 
Holland dal is ( 1669 maj. 7), minek folytán P ortugal visszanyerte 
ugyan Brasiliát, de elvesztette a l\folukki szigeteket, Cochint, Ce y
lont, a Jórcmény- fokot s minda?.t1 mit a hollandok Kelet-Indiában 
elfoglaltak. (1669.) 

Portugalia visszanyerte tehát függetlenségét, de nem egyszers
mind dicsőségét. A nép és nemesek szerenesés egyetértésben gya
rapodtak ott, hol a nemesség nem hóditásból, hanem a felszabadí
tásból keletkezett, s a személyes vitézség előbb a haza szabadsá
gát vivta ki, aztán pedig Afrika, Ázsia és Amerika partjaira vitte 
zászl_óit. A szem él yes vitézség kora lejárt; a felszabadult portu
gaJok ugy találták, hogy a tengert a kereskedelem és ipar hajtot
ták hatalm ttk La, s hatalmas vetélytársak tartják a tért elfoglalva 
ott, hol ök előbb korlátlanul uralkodtak; hüvelyökbe dugták te
hát kardjokat, s minthogy emlékeik csak fényes kalandokat tártak 
eléjök, vonakodva adták magukat a fát·adalmakt·~; nem vetközték 
le a hiuságot, noha rég, elmultak mar azon okok, mcllyek azt 
elöidézték j a Eraganzák tudván, mennyivel tartoznak a nemesség
nek, féltékenyek kezdtek lenni reá, s igyekeztek ujra megalázni; 
a hősöket udvaronczak követik, kik bizonyos rangfokoz'\tok sze-
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rint vannak elhelyezve az udvarnál; igy egy függö hierarchia irigy
kedései és versenygései között semmi tevékénység nem fejlödik 
ki, s nem alalml meg azon harmadik rend, melly más országokban 
a hübérséget szokta felváltani. 

VI. Alfonz. 11. I•t!cu. 
János ötvenkét éves korában meghalt (1656. febr. 28), s a 

gyönge király után a gyermek, béna és eszelős VI. Alfonz követ
kezett, ki kimondotta azt amit gondolt, a nép alsó rétegeinek s ké
tes jellemü nöknck társaságát kedvelte csupán azért, hogy mnlas
son beszédeik föliltt s velök együtt leigya magát. Anyja, Guzman 
Lujza, ha nem mozditotta is elö kibágásait, nem titkolta el azo
kat, hogy megtarthassa a kormányzó~ágot. Alfonz azonban kezébe 
ragadta a kormány gyeplőjét, s nem változtatta meg életmódját. 
Az ép olly szép mint nagyravágyf1 savoyai Maria Francziskát, Nemours 
herezeg leányát adták neki feleségül (1662), ki sógorával Péter
rel, szerelmi viszonyba lP.pvén, odáig vitte cselszövényeit, hogy a 
király "korlátlan hatalmánál fogva" lemondott testvére javára 
(16G7 nov. 2a.). A lelépő király, talán kényszerítve, megerősi

tette a királyné azon nyilatkozatát, hogy ö, a király, te hetetlen, mi
nek folytán Péter testvére koronáját és feleségét nyerte; a pápa 
a botrány kikerülése végett elismerte és jóváhagyta a már bevf.g
zett tényeket ( 16"3). Péter Mária Francziska iránti szeretetböl 
Francziaországhoz hajolván, midiín felesége meg halt, Ausztriáho3 
közeledett s Mitria Z~ófiát, a császár nővérét vette el. N em résza
sülvén nevelésben, csupán a testi gyakorlatokat szerette i amennyire 
utáita a bort, annyira hajlandó volt a fajtalans:'tgra s végre egész 
az őrülésig buskomor lett. A laplatai gyarmatot alapitotta (1706), 
s dicséretesen kezelte a pénziigyeket. 

Valamint Angolország megkisérlett megtámadása semmivé tette 
a spanyol hajóhadat, azonképen Portugalia meghódítása és elvesztése a 
pénzügyet tette tönlue. A lázadásokat és baleseteket Olívares szi
goruságának tulajdonitották, s mindenféle cselsziivények és ráfogá
sok által arra igyekeztek rábírni IV. Fülöpöt, hogy rázza le nyaká
ról azon gyámnokságot, me Ily hez annyira hozzászokott. 'l'ervök si
került; O livares elbocsáttatott ( 1643)1 s hatalmát Haro Lajfls, uno
kaöcscse s huleásának legfőbb előmozdítója, örökölte. E11 igen helye~ 
reformokat léptetett életbe; előmozdította a földmüvelést, a rniiYfiÍc. 

szeteket és tudományokat i folytatta a háborut Pnrt.ugaliával, meg
hóditotta Cataloniát, s ií vezette a westpháli és pyreoaei békekötést, 
melly Spanyolország tehetetlenségének nyllvánifá~a volt, Fülőpöt, 

XVI. 29 
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ezen Ugyetlen királyt, de jó és jámbor embert, h:\romszor sem lát
ták <'IP-tf>hr.n mosolyogni; meghoc~átlJlt egy valakinc•k, ki merény
ldet Ítd(:zett. éld!! ~>ll(•n, !' a lognagyob\J haragra lobbant, midön egy 
udvaroncz azon ajánlat.ot tette ncld, hogy megmérgezi Portugnlia 
királyát. A hízelgés korának jellem vonasaihoz tartozott, a' miután 
elvesztette Portugaliát, Roussilonet, Cala)oniát, az Azorokat és Mu· 
zarobique-ot, egy göchöt adtak neki jeiképül ezeu jelmondattal: 
Minél többet vesznek el belőle, annál nagyobb 
l e s z c n. 

11. Kilroly. 
Utána fia, a m:gy éves Il. Károly következett ( 1665), ki ünyja, 

amztriai Anna, ez pedig Neidhard német jezsuita által kormányoz. 
b to t t. Károly testhen léle~ ben gyönge s rrélytden volt, de annál 
nagyrav:'tgyúhb volt féltest\·ére, don Juan, ld hogy mcgboszulja ma· 
gát azon sok boszanlás miatt, mellyeket mostohája. részéről tap:lsz
talt, lázadásokat idézett elő, A n n át a jezsuita dl{üldésrre kénpzc
ritette, ki örülvén afölött, hogy pusztán Hrhet vissza o n 
n a n, h o v á pusztá n me n t, ]{ómába vonult B itt biborral diszit
tctett fiil (1676). IGroly elér·vén nagykoruságát, don Juan karjai 
közé veti magát, ki iít boszuvágya és soha nem nyugvó nagyr:wá· 
gyás a eszközrit l használja fel. Jó katona, de ro sz kormányzó levén, 
a hivatalok aruhaboesátásával véli a pénzügyet jobb karha hozhatni; 
Annát zárdába számtizi; kénytelen elfogadni a nimwegi békét, melly 
miként a töbl.idr is, Spanyolor·szágot iBmét sz:ímos birtokaitól foRztja 
meg. 

Azok haszantása végett, kik ellenemondottak a szeplötelcn fo
gantatá,;nak, Granadában egy szobrot emeltetett, nHlily a b. szüzet 
:lbrázoljn, arnintrzen látntleneket lábaival tiporja; a ldrályi tanác;
bnn komolyan vitatkoznak afölött, vajjon Spanyol<>rszág védnöksé
~·éve] szent 'ferézi:ít ruházzák-e föl, vagy meghagyják sz. Jakabnak; 
végül ez győzött, dl~ a roeroyi vereség után Sz. Mihályl ndták hozzá 
társul. 

Don Ju:m halálával (1679) a kormányzat még az egységet is 
elveszti; valamennyi tervkovács ábrándjait elfr>gndják j növekedik 
a nép nyomora s a kir ál y ostobasága. Hallván, hogy a nemzetgazdá
szok azt prédiltálják, miszerint a pénznemek változtatása káros, 
meghagyta, hogy a rézp1\nzek nyerjék vissza belértéköket j mint
hogy pedig ezen pénznemből tizenöt millió volt forgalomban, a vég
hetlen zavar két olly bajt hozott létre, mellyek ritkán járnak egy
m:íssal: a pénz szükét s az é)P.lmiszerek drágaságát. A király, hogy 
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segitsen a bajon, forgalmon kivül helyezi ezen pénznemet, megigér
vén, hogy ha t hónap alat t készpénzzel fizeti vÍl!sza; ennek lehetet
lenJégét azonban miudnyájan belátják, s az ország állapota még ro
szabbi·a fordult. Euböl csak az idegenek huztak hasznot, főként 

midön a gazdag-ok kénytelenek voltak elatLJi é:> pénzt veretni edé
nyeikbőL A világ ulindcn részéu/H siettek az emberek körmeik közé 
kaparitani valamit a Bülyedöbcn levő hajórol; akik egyéb kei·eset
múdot nem találtak, megrohanták az amerikai gályákat s elrabolták 
az érczet, melly Spanyolország költségén ásatott ki. Nagyobb ha
szon végett zsidókra bizták a pénzügyet, kiket az inquisitio ügyessé
giik miatt megtört, s kik mivel nem szerezhettek maguknak vagyont 
a felszigeten, a péuzt külföldre küldöttél(, Az adókat több évre elöre 
beszedték; sok tisztviselö távozott az udvarból, mert semmi~ sem 
találtak, mivel étvágyukat kielégíthették volna; a határok mellett 
levő katonák szökdöstek; a hajóhad alapjait másra forditották; a 
kormányzók elhagyták tartományaikat és Madridba jöttek, hogy 
szorgalmazzák tizetésőke t, ru i ut hogy levéi által semmire sem rnen
te,, ; mavártak a királynak nem sikerült pénzre szert tenni, hogy 
ruint minden évben történni .szokott, a husz mérföldnyire fekvő 

Araujuezbe utazhassék. 

HUSZONÖTÖDIK FEJEZET. 

A s p a n y o l ö r ö kös ö d és. 

XIV. Lajos saját unokahugát, Orleans Lujzát, adta nöül IL 
Károly spanyol királynak, inkább a jöviíre, mint a nö hajlamára 
levé11 tekiutettel; ná~zünnepélyül auto-da-fét rendeztek, melly alka
lom ~..Qal huszonkét keresztényt megégettek, hatvanat pedig egyéb 
büntetéseluc itéltek. ~linlhogy azonban a házasság magtalan maradt, 
kezdet1iket vették a cselszövények &nnak részéről, ki ezon országra 
áhítozott, me ll y bármennyire tönkre volt is téve, a félszigeten ki v ül 
Nápolyt, Sieiliát, Milanót, Flandriát, Mcxicót, Perut, az Oeeán-, a 
Földközi- és Indiai-tenger számos szigeteit is magában foglalta. 

Francziaország és Ausztria léptek föl mint trónkövetelők. Ez 
utóbbi azt állitotta, hogy ö képviseli azon ágat, melly II. Fülöp 
idejében szakadt el a törzstől; idejárul még, hogy Margit Teréz, II. 
Károly növére, Leopold császárhoz ment nöül. XIV. Lajos azonban 

29* 
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Mária Teréziát, II. K11.roly másik nővérét vette nöü); ez utóbbi tény
lrges lemondá>a semmisnek tekintetett; és hogy a nő nem semmi
sitheti meg a figyermekek jogait. A kérdést igen összebonyolítják 
a különféle jogok. Ha valamelly ausztriai ágban a férfitagok .kihal
nak, családi szerzödés folytán a masik ág lép az elöbbi helyére; a 
spanyol törvény azonban a nőket is képesiti az örökösödésre. Ha 
áll Mária Terézia lemondása, az tirökség Margit Terézre esik. Ez 
utóbbi csak egy leányt szült a császárnak, ki a bajorországi uralko
dóházba ment nöül, s igy Spanyolország erre jutott volna. Leopold 
azonban teljes lemondást eszközölt ki vejétöl, magát állitván egye
düli örökösnek , mint aki Mariannától , III. Fülöp leánya- é~ II. 
Károly nagynénjétöl származott, kinek férjhezmenetelekor biztosit
tatott az esetleges örökösödés azon gyermekek kizárásával, kik ne
tán a fiatalabb nővértől, XIV. Lajos feleségétől születnének. 

Mint ügyvédek vitatkoztak tehát annyi nép sorsa felett, ö;;sze
kevervén jogot és politikát anélkül, hogy báridnek eszébe jutott 
volna, miszerint talán a spanyolokat is meg kellene kérdezni, annál 
is inkább, minthogy voltak corteseik 1). 

Másfél század óta vetekedtek már egymással a franczia és ans.:
h·iai uralkodóházak, majd nyilt háborut folytatván egymás ellen, 
majd kölcs!inösen támogatva egymás ellenségeit; a gyakori béke
kötések, mellyek házasságokkal is megpecsételtettek, sem őszinték, 
sem állandóak nem voltak. Az V, Károly határt nem ismerő nagy
ravágyása miatt megrettent Európa látván, hogy az ausztriaink már 
annyi trónt elfoglaltak és még tiibbJ'e is sóvárognak, rnint szabaditót 
üdvözölte Francziaországot, midön ez vetélytársa gyöngítése végett 
sikra szállott; a westph:Ui, aacheni, nimwegi és pyrenaei békekötések 
czélja az ausztriai ház gyöngítése volt, amennyiben majd egyes bir
tokai vétettek el, majd ismét fellázadt alattvalóinak függetlensége 
ismertetett el. 

Most azonban megváltozott a dolgok állása, s Európa ~izto
sitva lévén Ausztria nagyravágyása irányában, XIV. Lajostól kezdett 
tartani, mint aki más házában parancsolni, Em·ópúban magának a fel
sőséget megszerezni, s mindazon tartományokat birodalmához csa
tolni igyekezett, mellyek birtokára bármilly gyönge ürllgyet találha· 
tott. De sokkal inkább szivén feküdt Spanyolország, s elmondhat-

') Kitüuöen fesli ezen rendkivül fontos koJrszalwt n Négociations ,-elatives 
a la sueceasion d' Eapagne sous Louis XIV., par M. Mignet. Párizs, 1&!:15, 4. kiH. 

Lásd e könyv végén a Fölvildgo4ftó ;"egyzeteket H) alatt. 
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juk 7 hogy egész uralkodásának czélja annak megszerzése volt. A 
testben és lélekben tehetetlen Il. Károly a Bourbonok elleni gyülö
Icten kivül, mcllyet az ausztriai házból származó anyja csepegtetett 
belé, semmi más szenvedélyt nem érzett; nem szenvedhette a ki· 
•·ályné papagályait7 mollyck francziául csevegtek, s nagy mérvben 
megnyerte tetszését Terranova herczegnö, ki egyet megfojtott kö
ziilök. l\Ieghalván első felesége (itt is mérgezést gyanítottak ), a csá
szárnak egyik rokonát vette el; minthogy azonban már harminczhat 
éves ko1·ában öreg volt, ezt is magtalanul hagyta, minek folytán még 
iukább növekedtek a trbnsovárgók reményei. Nem volt titok Károly 
előtt ezen gyalázatos versenygés az örökség miatt, miértis végren
deletileg szándékozott intézkedni az ország fölött, mintha ez hatal
nuíban állana a királynak ott, hol az ország törvényei rendelkeznek. 
A bajor választó-fejedelmet nevezi ki örökösévé, Leopoldnak azon
ban sih:e•·ül eitériteni öt ezen szándékától s kieszközölni, hogy egy 
osztráknak igérje az országot azon feltétel alatt, ha ez hatalmas se
n•ggel jö Catalonia védelmére. A német lassuság elmulasztotta el
foglalni a tért Lajos elött, ki látván, hogy fölötte bajos mindent 
ml~gszel'ezni, osztozást javasolt azon titlws szerzödések egyike által, 
mcllyek annyira meggyalázták a mult két század diplomatiáját , s 
mellyek csak korlátlan uralom mellett lehetségesek. Az Oraniai 
herczegnek , Anglia és Holland fejéne)(, ki míndenáron igyekezett 
fentartani az egyensulyt a szárazföldön, tetszett ezen feldarabolás, 
mcrt általa scm Au~ztria, sem a Bourbonok nem ga~agodtak volna 
meg tulságosan; ezen eljárás, ámbár méltatlan volt, legalább olly 
háb,Jrutól kímélte volna meg a népeket, me Ily nem vált volna javukra. 
Károly azonban a legnagyobb felbáborodá~sal értesült ezen tervről, 
rncllyre félénk lelke képes volt, s ujra örökösévé nevezte ki a ba
jort i Spanyolor;;z:íg tartván attól, hogy tartománynyá sülyed, még
scm tett kifogásokat, mmtán a gyermek örökös váratlanul meghalt 
( 16!..19. febr. 6.). 

Erre megujulnak a cselszövény ek. Leopold remélvén, hogy 
mindent megszerezhet másod-sziilöttének, tulhajtja követeléseit s 
visszautasítja a javasolt osztakozást; Károly vigasztalhatlan levén 
afölött, hogy országa darabokra oszlik, theologusoktól, jogtudósok
tól és a pápától kér tanácsot, melly utóbbi rosz lábon állván Leopold
dal s Ul;1szország felszabadul:ísát remélvén Ausztria gyöngüléséböl, 
Franczianrszág mellett nyilatkozik, ;,zonképen a tudorok is. Az 
u::;ztrákok azt állitván, hogy Károly valameily ördög által van meg
~:~zállv<•, egy ürdögüzőt küldcnek hozzá, mi még inkább elket~eritette 
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a szegény kiralyt; a nép azonban elkergette a kuruzslókat. A né
met követ boszantó cselszövényeit meghiusitja a franczia nyíltság 
és fény; a királynét azzal kecsegtetik, hogy a dauphinhez mehet 
majd nőül j Károly előtt feltüntetik annak fontos~ágát, hogy az or
szág é psPgének fentartása végett mondjon le ellenszenvéről j a spa
nyol párt attól tartott., hogy Madrid elveszti alkirályait és azon szá
mos tanácsokat, mellyek a nemesség utolsó díszét képezték; továbbá 
utáita az osztrákokat, mert egy idő óta ök vitték az udvarnál a 
főszerepet, s mert azt hitte, hogy egyedül a francziák képesek biz
tositani a monarchia terület-épségét. Károly tehát egy uj végren
deletben (1700 okt. 2.) elismeri Mária-Terézia jogait, s Anjou Fü
Wpöt, a dauphin másodszülöttét hívja meg; ekkf-nt igazat ad Fr~n
cziaországnak, s ugyanazon idöb<:>n biztosítja Európát, hogy Spanyol
és Francziaország soha sem fognak egyesittctni. 

Benne kihalt az osztrák-spanyol ág (nov. l), a legmélyebb 
sülyedésben hngyván egy olly országot, mellyet nagyságának tetií
pontjáo vett át. Ez megelégedvén azzal, hogy nem fcg szétdara
boltatni, megküldötte Lajosnak Károly végrendclctét j de elfogad
hatta-e Lajos a végrendeldet? A megrdl:Jpitott osztozás áltul Fnm
Cl'-iaország szám os tari ományra tett volna ~zert Holland és Angq)or
~;zág jóváhagyása és támogatása me !lett; elfogadván a végrendele
tet, Lajos hütlen lc,tt volna szövetségesei .irányában, de az egész 
monarchiát. unokája számára szerezte v0lna meg. Másrészr/il Leopold 
is az egész örö~séget remélte, s mig el/i bb érvényteleneknek nyil
vánitotta a Xlll. és XIV. Lajostól kierőszakolt lemondásokat, érvé
nyeseknek ismerte el az0knt, midi.in bízott egósz Európa féltékeny
ségében j családja, melly olly hosszas mcsterkedés által tett szet·t 
nagyságra, nem tiirhctte, hogy annyi, családinak tekintett birtok olly 
vetélytársakra sz1ílljon, kikkel évszázadokon át versenygott a Py
renaek vagy a rajnai pnrtok egyik-másik darabk:l.jaért. HabCJrura 
volt tehát kiHtas, miörtis Mnintcnon asszony cllenezte a végrendelet 
elfogadását j Lajos habozott, midi\n feltüntették cliítte a Franc:>:iaor
szágot fenyrgetö veszedelmet, de végre !!'Yiizött d i cs ös é g e, s igy 
szólt d' Anjou Fülöphöz: "Fiam, Spanyolország királya királylyá tett 
téged, a föm·ak kémek, a népek kivánnak, s (;n nem rnonclok ellent j 
c~ak arról ne feledkezzél meg, hogy franczia vagy." Et-re bemutat
ván öt az udvarnak,igyszólt: Ime, Spanyolország királya; 
t ö b b é n em l é t e z n ek P y r e n a ek. 

v. l'iilöp. 
Fülöp a nép örömrivalgásai között vonult be Madridba (1701. 
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apr. 14 ), magával vivén nagyatyja utasításait, ki egyebek ltözütt sú
vére kötötte, hogy állítsa vist.za a papnövcluéket, miszerint jobb 
irányt adjon a rosz utra tévedt pap;,ágnak, de ne bízza azokat jezsu
itáliru, nehogy megsérttic a domonkosiakat j akau{dyozza meg a jan
:;enismus te1:jedését, s korlátozza a pápa tulbágos hatalmát j tűrje a 
babonákat, de ne engedje magát általok beLálóztatni j csinján bánjék 
az inquisitióval s igyekezzék azt szelidíteni; jezsuitát vála:;z~zon gyon· 
U•tóatyjává, de ne engedjen neki befolyást a viiági ügyekbe; tartsa 
fen a békét, hogy erőhöz jusson a monat·chia; ne tegyen t é n y l c
;; es roszat valamely jó elérése végett, s ne igyekezzék bizonyos jó 
L"úl()kat valósítani, rnellyekböl sulyos bajok származhatnának; soha 
~e vegyen uöül osztriSk leányt. Végül ezeket mondja: "Utóljára a leg
fontosabb tanácsot adom neked. Ne engedd magadat mások által kor
n·ányoztatni j se kedvenczed, se első minisztered ne legyen; kérdezd 
é:; hallgasd meg a minisztcrtanácsot, de önmagad határozz. Isten, ki 
1éged kirlllylyá tett, megadauJja uckeJ a szükséges belátást, mig 
ti~ z ta szá11dékaiu lesznek," 

L:.jos szerencséjénck tetőpontjára jutott, dicsöoéggcl környe
zett Ol'Azágáhuz eme m:'tsikat csatolván1 honnan unokája ~~ur·ópa nagy 
rész~t és fél Amerikát kormányozta. A hatalmasságok kcvc8et tö
r;idtek azzal, kinek jut Spanyolország, az levén eliJ!,ök a föuol<,g, 
Logy se Ausztria se Frar,cziaország ne nyerheH(lc el, anna! is inkább, 
minthogy figyelmüket elt;ö sorban az É~zakon kitört háboru vonta 
nwgára; a csásúr maga ellen ingerelte a bajurországi választót, vona
hch·áu visszuszolgáltatni azon segélyt, mellyet tőle kölcsön fejében a 
törökül:.. ellen kért, a németországi rendelt pedig önkényilleg egy 
nyolczadik válasz.tó- f<jcdelemséget alakítottak. Lajos illy körülmé
nyd:; közlitt könnyen a maga részére vonta Bajorországot s egyéb né
met fejedelmeket, valarnint Savoyát egy l.úzasságga!, l\lantuát pedig 
JH;IJZ•:n; emellett támogatta Rákóczy lázadat;át Magyarorsz;igon. 

A tengeri hatnlmasságok, mellyek már azáltal is sértvc érezték 
m:;gukat, hogy visszautasította az á.ltaluk javasolt felu~>zt:íst, attól 
tart!!ttuk, hogy L:•jos c"ak a h. ét un;z:.'tg ös~ zek apcsolásának elüké
szil(;.:>c végr:tt f,>gadta el a végreJJdélctet. Lajos ahelyett hogy elosz
latta volna, még iuk>\Lb növelte !'Zen aggodalmakat; V. Fiilöp által 
egy jogfcr.tartilst íratott alá Fruncziaor!;zág trónjára azon ef'ctbcn, 
ha a Lurgtwdi ll('rczcg; udúu HH,gha;ua; ..:Zt-11 lépés gyauut kvtwu, ~ 

kijál:iz~tta ll. Károly v<!gt'l•nddeténck egyik lényeges tiiutart;\sút, ;1 ket 
korona ö~~;zcegyeztt:tb~;tlenségét. Fclhatalm:tzást :tdatván 111 •g<Ínnk 
l\hdriJLúl tetszése szeriut intézkedni ~panyol-N ~.:JueL<~lfvldöuJ ide bclört

1 
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s fegyver nélkül kül(lötte vissza a helyörséget, mellyet a hollandok 
ottan egy, II. Ká.rolylyal kötött szerzödés értelmében tartottak; ezzel 
kettős hibát követett el, mert felingerelte az Egyesült-Tartományo
kats egyszersmind módot nyujtottnekik a boszuállásrn, visszaadván 
nekik az erősségekben elhelyezett huszonkét zászlóalj t. Anglia és Hol
land erre azt kiáltozzák, hogy Lajos hozzákezdett rég táplált tervei
nek valósításához: visszahelyezi a spanyolokat Portugalba, a Stuar
tokat A ngolországba, a hollandi köztársaságot az Egyesült-Tartomá
nyokhoz csatolja, s a kereskedelmet Amsterdamból Antwerr be he
lyezi át; most már egyébre sem gondolnak, mint hogy Leopolclot tá
mogassák. 

Lajos ujabb oktalanságot követ el azáltal, hogy III. Jakabot, az 
elüzött Stuart fiát, a ryswicki békekötés daczára elismeri Anglia ki
rályának, minek folytán aszigetlakók háboruja Lajos ellen nemzetinek 
nyilváníttatott. Ez Mária Anna királynő nevében történt, kit Marlho
rough és Godolphin támogattak, emez nagy politikus, amaz nagy had
vezér s egyszersmind kitünő államférfiu és pártfönök. Csatlakozott hoz
zájok Dá nia, mialatt I-Iollandot a derék Heinsius elödjeinek messzeható 
tervei szerint kormányozta. Leopold fegyverrel készült visszaszerezni 
azt, mit aluszékonysága miatt elvesztett; a szerencse ritka hadvezér
rel ajándékozta meg öt Savoyai Engen személyében, ki a törökök 
felett nyert könnyü győzelmei folytán nagy hirnévre tevén szert mint 
a kereszténység megmentője, arra volt hívatva, hogy ez utóbbit 
ujolag védje meg Lajos nagyravágyása ellen 1). A három éven át 
kötött részletes szerzrídésekböl végre n a g y sz ö v e ts é g származott 
Francziaország ellen, me Ily Hágában íratott alá (sze p t. 7.). 

Azon nagy férfiak, kiket Lajos az előbbi forradalmakból örö
költ, többé nem voltak az élők között; a dölyfös hiába kecsegtette 
magát azzal, hogy szabadságlevelei elég~:~égesek Jesznek a politika 
és háboru szellemének elöteremtétlére. Az előbbi háboruk kimerítet
ték a pénztárt; a lelkesedés, melly mindig tünékeny, ellanyhult a 
megvénült király előtt, ki, miután nem támogatták többé azon tattá
csosok, kik által nagynak tiint fel, egy nö tanácsait volt kénytchm 
követni. Ez pedig nem a legügyesebb férfiakat, hanem azokat válaMz
totta, kik inkább megnyerték tetszé&ét, igy Chamillard Mihály, kit ö 
had- és pénzügyminisztcrré tett, igen becsületes de ügyetlen férfiu 

1
) E-uge na von Savoyen hinterlaasene politische Schriften; 
Mém. du p1·ince EUfJéne de Savoie, écritea par lui- méme, 1809 (pedig Ligne 

h erez eg i rt a) ; 

Vita e campagne del principe Eugenio; Nápoly 1764. 
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volt. Lajosn:~k ru indazonáltal megmaradt az elöbbi id/ik varázsa, melly 
az ok ok meg1<zünte után sem azokott elenyészni j egy olly név, mclly
töl Európa már megszokta rettegni j jól védett határok; a spanyolok, 
kik el voltak tökélve fenta.·tani a nemzeti épséget s irtóztak olly 
fejede Icm t öl, minö az ausztriai, kit protestan sok támagattak s ki flret
nck katonákat hozott a katholikus országba. Ugy látszott továbbá, 
hogy a sziivetség nem fog sokáig tartani a tengeri hatalmasságol( és 
Ausztria között, minthogy amazok az örökség felosztása, ez pedig 
azért fegyverkezett fel, hogy azt egészen magának szerezze meg. S 
valóban csupan a már ernlitettük triumvirátus Ugyessége valamint 
hibái folytán maradt fenn; ezen triumviratus tagjai: a természeténél 
fogva félénk Heínsius, a pénz- és hataloms1ívár Marlbor011gh és Eu 
gen, ki boszuból ellensége volt Lajosnak s érezle, hogy szüksége van 
reá a badvezérek hiányúban szenvedií Ausztriának. 

A háborut az utóbbi kezdette meg Olaszországban, legyőzvén 
a körültekintő Catinát-t Carpi mcllett (1701. j ul.); de Villeroi tábor 
nagy, ki Catinat helyére lépett, B csak cselszövényei- és nagyravá
gyásáról volt nevezetes, még roszabb fordulatot adott a dolgoknak 
oktalan vakmerö~ége által, mig vógre C1·cmonában elfogatott (1702. 
febr, 1.) Őt V endo me herczeg, ezen vitéz de elpuhult katona, váltotta 
fel, ki félnapot töltiitt az ágyban s elhanyagolta a frgyelrnet a had
seregben, másrészriíl azonban szerencsétöl kisért bátonága által tette 
hibáit jóvá, B fölszabauította Mantuát i Luzzara mellett a spanyol ki
rály személyesen harczolt (aug. 16.) 

Emez már gyermekségében hozzá szokván a fegyvel'forgatás
hoz, midön azt kérdezték tőle, mellyik helyre állítsák a királyt a csa
tákban, igy válaszol1: Azelsöre, mint mindcnütt. Nápolyba 
jött, melly fölötte elégedetlen volt a spanyol kormánynyal, de nem 
volt képes magához hódítani a sziveket i innen Lomba1·diába ment 
harczolni, de csakhamar visszatért Spanyolországba. Nem uralko
dásra neveltctvén, tisztán megörizte magát az a.tyja udvarában ural
kodó romlottságtól, dc félénk és képtelen levén önállólag határozni 
magát valamire, mindenhcn az atyja által melléje adott udvarmcstert 
követte. Alig töltött egy évet Madridban, rnáris meglepték az ideg· 
bántalmak és olly buskomorság vett rajta eröt, hogy megunta a fog
lalkozást, félt a ruagányt61 s gyakran sirva fakadt; rninden roszra 
fordult volna, ha Lajos ernhereket nem kiild hozzá élete fentartása 
B a moudhatlanul rosz kormányzat rendbehozása végett 1). 

1
1 n•\ királynak uiuc& egy g;ariUia, EDgemct gazdag embernek t11rtanak, 
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t' ri dliugeui e!! hoclu;h~tti c.Mtllt. 

A francziák ezalatt a rövidebbet buzták a tengeren az ango
lokkal szemben, s Ormoud herezeg és Ruock tengernagy megsemmi
sítették a spanyol hajóhadat a vig<•Í kikötöben; Marlbornugh szeren
csésen vezette a háboru l a Raj ua mellett; a cs:íszáriak Ebasst fenyc
gették ; Vi ll ar<;~ azonban, ezen nem kevésbbé !i gyes diplomata mint vi
téz hadvezét·, Fr i dlingen ru ellett csatába ereszkedett a tulcrö ellen és 

győz/itt, s még a harcztéren tábornagygyá kiáltl\tott ki (okt. 14.) La
jos az ö tanácsára, II. Arnadé savoyai herezeg s a föllázadt magya
rok által támogattatva, minden oldalról hadsereg··t szándékozott kül
cleni Ausztria ellen, bevenni Bécset és kikiáltani: A us z l r i a me g
~ z ü n t u r a lk o d n i ! (1703.). S valóbau annyira hatoltak má1·, 
hogy az udvari tanácsban afölött vitatlwztak, távozzék-e Leopold 
BécsböJ 1); dc c-al-hamar mrgv>iltoztatta a dolgolt állál'át a t!avoyai 
herczeg, h.i cserben hagyta Francziaországot, ámbár V. Fiiliip f•)Jbsa 

volt. Erre elvesztette a herezeg~éget; Eugen és Marlborough hely
rehoztak a Németországban szemredett veszteségeket; a br,chstetti 
( v:1gy blenhcimi) nagy csata (1 704. aug. 13. ), me ll y ben harminczezren 
estek foglyul, a császáriak kezére juttatta Bajorországot, s megtisz
titotta N é mctországot a frnucziák tól ; eznlatt az angoluk nH•gsern mi
!'<ftctték a frf•nczia hajóknt Gibrallárnál, mc·llyct bevettck, s egy nj 
hajóhad szcrzésére irányzott öszszes eröfe.;zitések d a ez ára sem lehe
tett többé franczia hajókat látni a Földkiizi-tcngcrcn é~ az Oct:ánon. 
Miulán Villct·oi-t Marlborough Rarnillics mellelt Brabantban meg
verte, Flandria is elveszett (170G. máj. 23.) A franeziák szereuc,.;,~je 
Olaszországb:.~n is hanyatlani kezdett, mióta a fövezérségc·t a cassanói 
gyiízlí, VendonH'1 vette át; Eugen felszabadítot la az ostromlott Turint, 
mi Mndena, Mantua, Pit.'mont és N~poly elvesztését vonta maga után; 
a f'rancziák Milanóhan heket·ittetvén, szabacl kivonulás kikötése nJel
]et mq":.~dták magukat (1707 marcz. 7), miért 1>ulyos szemreháuyá
sokat tettek a császárnak, ki hogy biztosítsa magának Lombardiát, 

mert leél'' s v0lt:{m nj lotput , ... ;n{tl!:otni n p'l<Czérc és törö'köz(ik<' 1 v:is:íro:ni, 

mellyelcre mór a konyh~"zolgálc kiifénydt n lenrtlile f, lh~~ZtH'tlni. A palotaszo'gák, 

kik a majordomus al:tlt állanak, alamizsnát l<éJ'Ilük s eg-t'-sze!l mez:dcnck." Itfém. 

sec1·eta 8Ur l' établissement de la mai11on Bourbon en E.<Ji(I!Jne, l<ivouv:1 Louville 

l··velezéséböl. Párizs, 1818, I. l<Ö!,:t, J[J2. I. 
1) Mi<lön 1714-beu B l,éke fölött allcndoztak, Engun BJP-gv:tllot:a Villar,:

nak, hogy ha akkor egyonesen B tes ellen vou u l t volna, a hé két \ize· negy év v d 

eHíhb és pt'dig 1-'ran('ziao,·szágra nézve clönyii; fc•Jt•\;,•Jol< Utvlldt lchet<ett vulua 

megkötni, • elejét lehelett volna v~J•ni a késöbbi badjáratok borzu.lmaiuak, 



megengedte, hogy a sznbadon bocsátott francziák az ellenséges had
sereget szapnrtt~dk. 

gzl'kkel V. Fülöp csaltugyan visszavetf.e Madridot Károlytól, 
Leop•>ld má~o<lik fiátc'Jl, kinek javá1·a atyjalemondott jogairól (!703), 
ki azonban nem sokára ismét bevonult a spanyol fövíu·o~ba ; XI. Ke
lemen, ki Leopold tulkapásai miatt szintén kijelentette a háborut, olly 
r•J~z b:\násmódban részesült az ennek zsoldjában álló protestansok 
részéről, hogy kénytelen volt m('ghódolni; a csá!;zár elkobozta a mau
tu:~i herczegséget, 1\Iirandolát eladta Modenának, a a savoyai hereze
get inve~tilurával ruházta fel államaiban. Mt'·g Lille iA, azon vároA, 
mellyben V au ban c·g~sz tudományát Itifejtettes mellynek védelmé1·e 
ha!álal<or egy titkos tervet adott át unokájának, kénytelen volt me
gadni magát egy düh/is ostrom után (1708 okt. 2.'i); az angolok és 
a császáriak berohantalt Francziaorsz:ígba,égvén a vágytól megboszulni 
a Pfalzban véghevitt puAztitásokat. 

Franczi:\Or~zágot ezenkivül elemi csapások is Hujtották; n himlő 
több izben dühöngött 1), az 1709·ki szigoru télre akövetl<ezií évben 
ismét olly borzasztó tél következett1 hogy a szölök, olaj- és nlmafák 
elfagy tak, s az elvetett mag kiveszett; emiatt éhség származott., s a 
czélszcr(itlen intézkedések még inkább növelték a bajt. A nép uton
utfélen halt, s ami még nagyobb baj volt, nem jöttek be az ndók 1 s 
a ki1·ály nem volt ke pes kielégíteni a csapatokat; a f<\jadót m•'gh:\.

romszoruzták , a pénzt ujra verették s a valóságos értéken tul egy 
harmaddal fülebb cmdték; a nemesi leveleket két ezer scullőért árul
ták; a Colbert alatt olly vi•·,\gzó pénzügyet általános biLcl- hiány és 
gyakori bu 1d.sok v:Utották fel; nem volt pénz, a k<·resJ.:c,1elern tönlue 
jutott, a földek p:ulagon hevertek, az ipnrűzök ld\·ándutolt:d<, a kiiz
jiiv\:delmek leolvndtal{, az egé:;.z nép iszonyu teher aktt nyiigiitt; a 
nemesek, kik a h::í.boruban fizotés nélkül maradtak, kénytclrnd;: vol
tak zálogba adni birtokaikat; a király 8 millió kés?. pénzt :l2 millióra 
rugó kötelezvényeken vá8árolt, vagyis 400-at adott 100-ért. Az cgé~z 
bevétd 1 Jií .'l8U,074-ro rugott, ebből az nd(··ssúg R2.859,50·l-d nyelt 
el, tellitt az 0gó~z l(ormányzat költségeire csak 32 és fel millió maradt, 
melly ö:;~zE'get három évre elön~ ~'!költöttek 1). 

Lajos korlátolni akarta saját kiadásait, de szándékát meghiusi
tolta a rég megsz<rkott fényüzés s a szánalom régi szolgái iránt. 

1) 1712-ben ötsdz egyént ölt meg e;y lróuap ala<t magábau Párizsban, 
B mlL~hol is hnsunló mérvben diihöngött. 

') Raynal Bist philoa, des Deu~ l11dea. 
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Maiutenon asszony barna kenyérrel volt kénytelen megelégedni; egész 
lovas századok megazöktek B csempészeire adták magukat. Lajos 
hogy kölcsönre tegyen szert, olly udvarias előzékenységet tanusított 
Bernard Sámuel bankár irányában, minőre hajdan a harczegek is 
büszkék lettek volna; végre nem tudván mit cRináljon, mínden jö
vedelemböl tizedet szedetett, melly adó temérdek önkénykedésscl 
járt, iszonyu elégületlenséget szült B kevés hasznot hajtott. 

I. Leopold azonban meghalt, valamint utódja 1 I. József ÍR j 

minthogy pedig Károly 1 a spanyol trónkövetelő, választatott meg 
császárra (1711), a szövetségesekben ujra feléledt a veszedelmes 
egyesítés félelme, a spanyolok pedig megint attól kezdettek tartani, 
hogy tartománynyá tétetnek j ehhez járult, hogy utáltak olly királyt, 
kit eretnek nemzetek helyeztek trónra. Marlborough határozott ter
vei elé akadályokat grirditcttck a hollandi rendek ktildöttei, kik min· 
den részletre kiterjedő utasításokkal ldsérték a hadsereget, s mint
hogy a hibás alkotmány értelmében annyi egyéntől kellett tanácsot 
kérniök, a titok rendesen köztudomásra jutott; ehhez járult még, 
hogy nem szivesen engedelmeskedtek az idegen fövezérnek, minek 
folytán Marlborough gyakran megcsalni volt öket kénytelen, és sa
ját szándékát néha csak a végrehajtás pillanatában nyilvánította. 
Midőn az öreg Athlone tábornok az 1702-ki hadjárat szerenesés 
befejezésének alkalmából szerencsekívánatokat kapott a hollandi 
rendektöl, ekként válaszolt nekik: .,A győzelmet csak a hasonlít
hatlan generalissimusnak köszönhetjük; ami engem illet, én csak vá
dolhatom magamat, hogy mindig elleneztem azt, amit ö a haditanác3-
bmJ javasolt '). 

Lajos ezalatt titokban lépéseket tett a béke mPgkötésére; de 
még az ujabb korban sem fordultak elő ezeknél hosszasabb és bo
nyolullabb alkudozások 2). "A szerenesés uralkodás- moudja Torcy 
- annyi éven át semmi baleset által nem szakíttatott félbe, miértis 
a király élénkebben érezte a csapá~okat, mert soha sem próbálta 

1) Mariborong·h Ievelezéseibeu láthatjuk a hollandi rcndek állal eléje gör
dített akadályokat j laasnságulmnk, ugymond, gynkran volt kénytelen olly terve
ket fel;ildozni, mellyek valósitása csak gyor·stu{Lgt61 fiiggött j rmbré~zröl .a legesc
kt\Jycbb baleset is hajlandókká teszi öket még a gyalazatos f·iltételek elfogadá-
8ára is, mig a szerenceében megfeledl<eznek barátaikról és elleuségeiluöl." 

2) Legjobban Ic vannak irva G. B. Colbert, Torcy marqni~, franezin ldil

ügyminiszter Emlékiratai-bau, mellyek liszintcik PB voozók ug-y i rójuk cr én_vf', 
miut azon köriilmény wialt i~, hogy megalaz•atádbll': tüutetik fel azou Lajo~t, 

kit az cgé,z >rudalouJ dicsfenyLen tüutct fel. 
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azokat. Rettentő megaláztatás egy fejedelemre n~zve, ki megszokta 
a gyiízelmeket, kit dicsértek diadalai, mérsékeltsége miatt, mid')n 
béket parancsolt s kiszabta annak föltételeit, a ki jelenleg ellensé 
geihez kénytelen azért esedezni, híjába igérvén nekik, hogy átengedi 
hóditmányainak egy részét s a spanyol monarchiát, elválik szövet
ségeseitől, s hogy ezen ajánlatokat elfogadtassa, azon köztársasághoz 
kénytelen fordulni, mellynek legfontosabb tartományait 1672-ben el
foglalta s viszzautasitotta hódolatát, mídön békéért esengett bármilly, 
általa kijelölendő föltételek me ll ett! A király hősies állhatatossággal 
s keresztényhez illő önmegadás~al vetette magát alá a Gondviselés 
rendeleteinek, kevésbbé buslakadván saját megaláztatása mint népé
nek szenvedései fölött; folyvást azon eszközök felett gondolkozván, 
rnellyek által a háboru befejezését előmozdithatná, alig vetted észre, 
miszerint erőszakot teszen önmagán, hogy elrejtse mások előtt lelke 
gyötrelmeit. u A szükség s a ezerencllétlen nép által hozzá intézett 
siirgetések által sarkalvaJ Lajos ujra fölvette az alkudozásokat, s 
milliókkal igyekezett a. könnyen megvesztegethető Mariborongh-t a 
maga részére megnyerni. De minél többet engedett, ellenségei annál 
magasabbra csigázták követeléseiket 

Angolországban a whigek pártja állott a kormányrudon mindad
dig, mig az uj dynastiát szükséges volt a nagy király ellen védel
mezni j miután az utóbbi megszünt félelmetes lenni, ismét az egyezke
désre hajlandó toryk kerekedtek felül. Anna királynő Marlborough 
és Godclphin helyett Bolingbroke-ra bizta a miniszterium vezetését 
(1712. jan.), ki határozott hiv e volt a békének. Angiiának nem tetszett, 
hogy ausztriai Károly annyi államot csatoljon birodalmához} s 
hogy Holland, az angol kereskedelem vetélytársa, még inkább erő
södjék; mindezck folytán tehát javaslatok tétettek Lajosnak, ki azo
kat, képzelhetjük, milly örömmel fogadta el; e javaslatok a béke előz
méoyeül szolgáltak. Hiába sietett Eugen Angolországba a békekötés 
megakadályozása s az uj miniszterium megbuktatá::.a végett, melly 
czélra állitólag az orgyilkosság- és gyujtogatástól sem riadt volna 
vissza j a béke megkötése végett Utrechtbe congressus hivatott össze. 
A csá~záriak azonban makacsul viszszautasitják az alkudozásokat j 
Eugen ostrom alá veszi Landrecyt (l 712), melly utat nyitott volna 
Champagneba és Picardiába j portyázói egészen Rheims kapuiig ha
tolnak, s azzal fenyegetözik, hogy "kezében égő fáklyával fog Versail
leaba erkezni." Egész Francziaországban roppant izgatottság és ré
mtilet uralkodott a királynak azt tanácsolták, hogy vonuljon vissza 
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a Loire tulsó felére. Illy megaláztatásra jutott hetvenhárom éves ko
rában a legszerencoédebb ltirály! S ez még mind nem volt elég. 

A tlauphin, egyedüli törvényes fia, "az emberek le~jobbika s 
a herczegek lcgügyetlencobike" (Duclos), miután kivételképen némi 
ügyes~éget tautúlitott a háboruban, Meuuonba vonult vi,,sza, s itt 
negyvenkilencz éves kurában meghalt. Lajos ünmegadá;;sal türte a 
vesztesé:;et, de ez c~ak az első korty volt uzon kehelyhöl, mellyet fe
nekig ki kellett ürítenie. A burgundi herczeg, a dauphin fia, kinek 
heves szenvcdéiyeit Fénélon és F1eu1·y szcnt ne\·clése megjavitotta, 
ezen derék harczos, ki remélte, hogy nemes intézmények által ujra 
egymáshoz fiizi a fejedelmeket, népet é:; had;eregct, tíz hónapig vi
selte a dauphin czimét, mire harmincz éves korában meghalt. 

Felesége, savoyai Mária Adehid, c;;upa oáj és szellem, képezte 
az öreg L:rjos egyédüh gyönyörüségét. "Nyilv:iuos helyen komoly, 
csendes , tisztdettudó a király, illedelmesen tartózkodó Maintcnon 
as~zony irányában, kit, hogy a rangot é.;; barátságot kedve~en ösz

szevegyitse, nagynéujénck nevezett; magán körben be~zélgetve, 

ugrálva, köröttök futkosva, majd az egyik, majd a másik támlásszé
kének karjaira ágaökodva, nwjd ismét térdeiken játszadozva, nya
kukba vetette magát, ölelte, csókolta, simo~atta, álluknál fogva rán
gatta, buszantotta ök(jt, keresgélt asztalaikon, írásaik, leveleik kö
zött, felbontotta és elol vasta a w kat, gyakran akaratuk ellenére is, 

ha látta, hogy mosolyognak rajta, mire okoskodni kr•zdctt az olva
sottak fölött. Mindenütt, még azon futárok fogadásán is jelen lehet
vén, kik a legfontosabb tudóHitásokat hllzták, bármolly órában sza 
bad bemenetc volt a királyhoz, még a mini~ztertanács alatt is. Elő

nyére vagy hátrányára volt maguknak a rniniszterclwek is, de miu
denkor kész volt szolgálatokat tenni, köz.bc11járni, segíteni, ha osak 
fölötte fel nun velt ingerülve egyik-másik, mint pl. Pontchurtrain 
ellen, kit a király előtt a cs u n y a b a n ds as z em ü-nek nevezett, 
vagy valameily fontosabb ok miatt, mint Chamillard ellen. Annyira 
szabad volt, hogy egy este, midön Maiutcnon asszony és a király 
rokomzenvvel beszéltek az angol udvarról, békét remélve Anna ki
rálynötö], igy szólt : Ke d v es n é n é m, me g ke ll v a ll a n i, 
h o g y A n g l i á b a n sokk a l j o b b a n ko r mán y o znak a ki
r á l y n ök m i n t a ki r á l y ok; s t u d o d m i é r t, ke d v es n é
n e ( s u grál va és lábait hintázva hozzátette: Me r t a ki r á l y ok 
alatt a nők uralkodnak, a királynők alatt pedig a 
é rf i ak. Az a legkUllinösebb, hogy mindketten nevettek es ugy 
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találták, hogy igaza van" 1). Mária Adelaid hat nappal halt meg 
ff.rje előtt. Két fiut hagyt::d( maguk után, kik közlil az öregebb öt 
éves volt, s négy hét mulva szintén meghalt, s igy a százados királyi 
tölgynek még csak egy gyenge, kétéves escmctéje maradt. 

Az ember fájdalmai szánalmat keltenek, még azoknál is, kik
ben gyülöljük a király hibáit. A nép, melly a dauphinektöl remélt 
enyhülést bajaira 1 s me Ily megbocsátotta azokat L::~josnak, mert 
amazok atyja és nagyatyja volt , valóclágos örjiingésben tö•· ki, B 

mivel a nagy szerenesétlenségekben ugyszólván szükséges tahiini 
valakit, kinek azokat tulajdonitani leh.1ssen, mindenki csak rnérge
zésröl peszél: Saint-Simon a bécsi udvart, a közvélemény Orleans 
herezeget vádolja, ki ezen gonosz tettek által biztositotta volna ma
gának a kormányzóságot s közelebb jutott volna a trónhoz; ez utóbbi 
a pör meginditását követelte s ugy látKzik, nem is volt egyéb büne, 
mint hogy gaz czimbor:l.skodásai által előmozdította azokat. 

Ez mélycn megrenditette a királyt, B igy szólt Viliars tábor
nagyhoz, ki a végső erilfeszitéssel összcgylijtött hadöcrt:ghez volt uta

zandó : "Látja mire jutottam ; kevéii pidda van olly veszteségre, minö 
az enyém. Ez Isten büntetése, mellyet mcgérdemeltem, s annyival 
kevesebbet fogok majd szenvcdni a más világon. Dc ne gyötiirjiik 
magunkat családi szerencsétlemégeim mhtt, s lás~uk, h''gyan lehetne 
megmenteni az országot. 1\fennyire bizom önben, kimutattarn azalt:d, 
hogy önre biztam az állam utolsó erlljét és szr,rpncséjét. Ismerem 
buzgalmát és csapataim vitézségét ; a szerencse azonban mégis hátat 

forditl1atna önnek. Ha szerenesétlenül járna az ön parancsnoksága 
alatt álló hadsereg, mit gondol, ruit kellene tennem saját személyemre 
nézve?" Látv:in, hogy haboz, igy folytatta beszédét: "Nem csodálonil 
hogy nem válaszol azonnal, de hogy ön is kimondja saját véleményét, 
elmondom elöbb az enyémet. Udvari embereim azt kíl'ánják, hogy 
Bloisba vonuljak vissza, nem várván be, mig az ellenséges hadsereg 
Párizshoz közeledik, ami okvetlentil bekiivetkeznék, ha seregem ve
reséget szenvednc; én azonban sohasem egyezem bele, hogy az e[. 

lPnség annyira közeljöjön fövároaomhoz. Tudom, hogy illy tekinté
lyes had6eregek soha sem szóratnak szét annyira, miszerint seregem 
:ziime vissza ne vonulhatna a Somme felé. Ismerem ezen folyót, bajos 
átmenni rajtu, s olly erősségek léteznek mellette, mellyeket könnyen 
jó karba lehet helyezni; szerencsétlens{g esetében tehát Peronncba 
vagy S.-Quentinbe megyek, összeszedem még megmaradt csapataima t, 

'l Saint-Simon. 
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hogy önne! együtt utolsó erőfeszitésl tegyek, s együtt haljunk vagy 
mentsük meg az országot." Végül elbocRátvitn öt, meghagyta neki, 
hogy keresse föl az ellenséget s ereszkedjék csatába. "De, Felség, ez 
leend utolsó csatája. u "Nem tesz semmit j nem kívánom, hogy tegye 
tönkre az ellenséget, hanem hog y támadja meg j ha a csata elveazett, 
é1·tesitseu engemet magán uton. Lóra ülök, s a levéllel kezemben vé
gigmegyek Párizson j ismerem a francziákat; kétszáz ezer embert 
vezetek ön höz, s velök egyiitt a monarcbia romjai alá temetkezem." 

A dolog nem jutott illy végletekre, s Viliars győzedelmesked
vén Denain mellett (jul. 24.), Eugent Landrecy ostromának abban
hagyására kénysz~l'itette s több várost elfoglalt, minek következté
ben az ellenfél hajlandóbb lett a békére. A véget oem érő alkudo
zásokból fölemlítem a következőt. Anna királynő azt követelvén, 
hogy V. Fülöp fosztassék meg a franczia trón esetleges öröklésének 
jogától, a következő két ajánlatot tette neki: mondjon Je Franczia
ország koronájáról 7 mrgtartván Spanyol01·szágot és Amerikát, -
vagy mondjon le ezekről, s fogadja el a Két-Siciliát, a savoyai, 
montferrati és mantu11i herczegséget, me'lyeket l<'rancziaor:>zághoz 
csatolhat azon esetre, ha a korona reá szállna. Ezen utolsó terv igen 
tetszett Lajosnak már csak azé•·t is, hogy ~zornszédságában legyen 
Fülöp, mint öregségenek gyámola; ez azonban elég erőt talált saját 
egyene~ lelkületében arra, hogy ellenszegüljön nagyatyja akaratának, 
s ne szakadjon el azon nemzettől, melly öt egyebek fölé helyezte : 
spanyol miniszteriumot választván, tiltakozott a feldarabolások ellen, 
felbuzditotta a nemzet lelkeHedését s a hadsereg élére állott, hogy 
visszaverje az osztrákokat. 

Tiszteletre gerjesztette a castiliaiakat, s ked vess é tették öt a 
szegénység és szerenc~étlenség, ruilc más fejedelmeket rendesen meg
szaktak fosztani varázsuktól. Támogatta iít felesége, savoyai Lujza, 
és ennek palotabiilgye, Orsini Anna herczegnö, kik képesek voltak 
daczolni a szerencsétlcnségekkcl. Kétszer üzetvén ld országából 
anélktll, hogy trónvesztettnek vallotta volna magát, kétszer vitetett 
oda vissza: Berwick herezeg által az almanzai (17!17) és Vendöme 
által a villa viciosai győzelem után (171 O). Az eléje terjesztett aján
latok közől az elsőt fogadta el, lemondván minden jogról Franczia
ország trónjára. 

Ulrt1~hll béke 1713. np•·· u. 
A béke végre megköttetett, s Anglia, melly ez alkalommal első 

ízben intézkedett Európa sor,;a felett, ollyképen vezette a dolgot, 
hogy egy eut·ópai hatalmasság se nagyobbodjék meg tulságosao, 
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s mindent inkább a másod- vagy harmadra.ngu hatalmalt javára in
tézett el. Francziaország elismeri a hannoveri angol protestana ural
kodó-családot ; koronáját soha sem egyesiti Spanyolország koro
nájával, s ezzel folytatott kereskedelmét a II. Károly korában léte
zett határok közé szoritja; azétrontja az crösségcket s betemeti a 
dünkircheni kikötöt, hol a háboru alatt hétszáz kilenczvenkét ka
lózhajó szereJtetett föl; Angolországnak visszaadja a Hudson-öbölt 
és azorost, átengedi Sz.-Kristóf szigetét, Uj-Skócziát Acadiában és 
Neufundlandot a körötte fekvő területré~zekkel ; P ortugal javára le
mond minden követelésről az Amazon-folyótól északra esö terü
letekre. 

Spanyolország átengedvén Siciliát, Nápolyt és Sardiniát, a Bo ur
bon-család örökségének maradványát, s az angolok kezében bagy
ván lVIinorcát és Gibraltárt, kitöröltetett a nagy-hatalmasságok sOI·á
ból; megengedte továbbá az angoloknak, hogy harmincz éven (as
s i e n t o) át négyezer nyolcz száz négert szállithassanak Amerikába, 
különféle könnyítéseket engedett a kereskedelemben és megigérte, 
hogy senkinek sem fog adni semminemmű kiváltságot, melly In
diára szólna, s egy gyarmatát sem idegeniti el. A föllázadt catalo
niaiak védelem nélkül engedtettek át Fülöp boszujának, ki ostrom
mal hevevén Barcelonát, eltörölte Catalonia, Valencia, Aragonia ösz
szes alkotmányos jogait. 

Savoya, mellyröl a tengeri hatalmak elhatározták, hogy szom
szédai ellensulyozása végett hatalmát növeini fogják, jobb határokat 
kapott, visszanyervén Savoyát, Nizzát és a tengermelléki Alpesek 
e~ész olasz lejtőjét, mellyek gerincze képezte a határt Francziaország 
•rányában; a herezeg Siciliát királyi czimmel kapta s egyuttal jogot 
nyert Spanyolország trónjára azon esetben, ha V. Fülöp c.saládja 
kihalna. 

Holland, mellynek hatalma a tengeren nem növekedett, vissza
adta Fracziaországnak Lillet, Üt'chies-t, Bethune-t, Aire-t, Saint-Ve
nant-t és a Ferencz erőd öt; s határul kapta 'l'ournai-t, Ypres-t, Me
ni n-t, Furnes-t, Warneton-t, Warwick-ot, Cornines-t és Knocke erős
séget. 

Itt tehát nem annyira valameily általános béke, mint inkább 
számos apró szerzödés köttetett, mellyek közöl egyiket másikat meg 
lehetett sérteni a többiek kára nélkül. A háboru tulajdonképeni tár
gya azonban mégis elintézetlenül maradt, mert a császár nem mon· 
dott le Spanyolország iránti követeléseiről, mellyek neki már har
minczéves cselszövénybe és tizennégyéves háboruba kerültek. La· 

XVI. 30 
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jos, amint sikerült elszigetelnie a császárt, egészen más hangon tett 
neki javaslatokat, mint előbb, B mcrt visszavetette azokat, folytatta a 
hábornt, mig végre Viliars győzelmei a béke elfogadására bírták a 

császárt. 
RasCadti béke. 

Ez Rastadtban köttetett meg Vil!ars és Eugen között (1714. 
marcz. 6), s késöbb Badenben a birodalmi rendelt is kijelentették 
beleegyezésöket. A császárnak biztosittatott Nápoly a Presidios te
rülettel, továbbá Milano, Mantua és Sardinia; visszakapta Alt-l3rei
sachot, Freiburgot, Khelt; Francziaorilzágnak átengedte Strassburgot, 
Landaut, Hüningent, Neu-Ereisachot és a felsőséget Elsa!'ls fölött; a ba
jor és kölni választók visszahelyeztettek jogaikba. 

Ezt követte ak o r l á t iránti szerzödés, melly Antwerpben köt
tetett (1715. nov. 15), s mellynek értelmében a spanyol-Németalföld 
az ausztriai házra szállott, s hogy védelme sok költség nélkül lehe
tövé tétessék, a hollandok jogot nyertek helyö rRéget tartani Namur
ben, Tournniben, M:eninben, Furnesben, Warnetonban és Knockéban. 

Ekként uj alakot adtak Európának s kiegyenlítették azon vi
tákat, mellyek azt ezen egész korszak alatt izgalomban tartották. 
Az ausztriai uralkodóház hóditmányai daczára kénytelen volt nézni, 
hogyan törik darabokra V. Károly rettegett jogarát, s emelkedik ol
dala mellett Poroszország, melly a bt•andenburgi választó személyé
ben királyt is kapott, s területe a Spanyolországtól elvett Gelderu 
herczegséggel növeltetett. Bajorország példája, melly a császárság el
len szállt aikra, nem maradhatott utánzók nélkül. Ujra kitünt Fran
cziaország tekintélye, mellynek ezen fölötte szeroncsétlen háboru 
csak igen csekély veszteségébe került, s a ~panyol koronától sem 
volt kénytelen lemondani az uralkodó-csal&.d. Ezen két ország felha
gyott két század óta folytatott versenygésével, de a krt ág egyesü
lésének egyedüli biztosítékát csup/tn a két király esküje képezte, s 
csnkhamar kitünt, milly gyöngék a polít.ikábau a rokoni kötelékek. 
Azon körülmény, hogy a flnmand tartományokat elszakították Spa
nyolországtól és Ausztriának adták, alkalmasnak tünt fel az egyer.
suly fentartására, Lajos nyugtalan szellemének megfékezésére, Auszt
ria, a birodalom és Holland védelmére. A protestaosok azonban hiába 
ügyekeztek némi könnyítéseket eszközölni ki hitsorsosaik számára. A 
tengeri hatalmasságok számos előnyöket kötöttek ki maguknak, mi
nek folytán a kereskedelmi rendszer tulsulyra jutott, dlél ámbár- Vitt 
Hollandot a tengeren s nem a szárazfiildön igyekezett hatalmassá tenni, 
ez mégis háromszáz ötven millio forintot költött az antwerpeni szorzö-



- 467 -

dés kieszközlésére, mellyet jövő létezésének biztositékaul tekintett. 
A háborut és békét Angolország vezette; az ekkor életbeleptetett 
kölcsön-rendszer folytún képes volt segíteni szövetségeseit s óriási 
kiadásokat fedezni; nagy előnyére azolgált az, hogy mint Németal
föld védnöke, összeköttetédbe lépett a császárral s a maga részére 
megnyerbette Savoyát és a német fejedelmeket; azáltal, hogy Portu
gállal kereskedelmi szövetségre lépett, a boilandi köztársasággal ba
rátságos lábon állott, s növel te azon eszki)zöket, mellyek által po
litikai combinatióit valósithatta, ö lett a szárazföldi ügyek intézője. 

A népek többet szenvedtek, mint hogy szóval ki lehetne fejezni, 
s az ő javukra nem kötöttek ki semmit. . 

BUSZONDATODIK FEJEZET. 

XIV. Lajos vég na p j ai. 

Ezen husszu báborunak Lajos volt az oka, ki nem ismervÁn ha
tárt nagyravagyása előtt, egész Európa függetlenségát fenyegette; 
azáltal hogy kezdetben egyetmást megtagadott, kevésben mult, hogy 
mindent el nem vesztett. A felosztás, mellyet a mérsékeltek elejénte 
javasoltalt, a küzdelern után mégis létrejött; de mennyi vér, mennyi 
szenvedés! 

Várni lehetett, hogy az angol ujságirók nem fogják kimélni 
XIV. Lajost. A S p e c t a t o r gyakran választja öt csipkedései tár
gyául; egyízben kiszá.mitjá.k, hány emberrel kevesbítette országát 
ahelyett, hogy hóditmányaiv:.l növelte volna; végül azon következ
tetést vonják, hogy ha olly tobzódó lett volna mint Vitellius, nem 
hozott ,·olna népérc olly nagy szcrencsétlenséget; máshol ismét szemé
re ltányják az a la t ta lábrakapott romlottságot, a gazdagság fitogta
tását, a szegénység szégyenlését, hogy a szerelern faj talansággá, a ba
rátRág üzletté fajul t; szemere ldmyják hiuságát, mcllynélfogva megen
gedi, hogy szobrokat emeljenek vitézségének, bátorságának, szilárd
ságának, hogy az udvar fényüzése és clpuhultsága között magasztal
ják nagylclküségét s katonai vitéz tetteit. 

A franczia nemzet nem mcrészkedett gúnyolni a bukott nagy
ságot, mert még roszabb jövötöl tartott. A népség megtizedeltetett; 
az ipar pangásnak indult a nautesi rendelet visszavonása s azok el· 
lenhatása folytán, kiknek ártani akart a colbertismussal; a föld birto· 

30* 
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kok kimerültek az óriási adók miatt; egyenea rendoletek és vallási 
üldözések egész tartományolwt parlagokká változtatb.k. Valoban le
alacsonyító látvány, miaöu a kétezer hatszáz millióra rugó adósság 
alatt görnyedező kormány, melly összeg napjainkban kétszer annyi
nak felelne meg, szerenc.iétlen eszközökhöz folyamodik, nevetséges 
hivatalokat alakit, hogy aztán velök üzérkedjék; tiz, husz, ötven ka
matot ad száztól azon pénzért, mellyet Holland és Anglia négyért 
kap, s mégsem képee teljesen födözni a sztlkségleteket; megengedi, 
hogy a hadsereg vereséget és megaláztatást szenvedjen, a nép ped.g 
éhen haljon, mig a bérlök olly kérlelhetlen szigorral jártak el, hogy 
a tartományok fellázadtak s Cahorst ostrommal kellet bevenni. Bois
guilbert, roueni helytartó, igy ir: "Az adók tulságos szigorral haj
tatnak be, s a költségek a jövedelem egynegyedét -fölemésztik. Gyak
ran előfordul, hogy végrehajtás l•özbcn a házak kapuit is elviszik, 
miután azokat teljesen kiürítették ; némelly házakat egészen leron
tottak, hogy elvehessék a gerendákat é3 deszkákat, mellyeket aztán 
ötször vagy hatszor olcsóbban adtak el értéköknéL A vas és tiíz ki
vételével, mellyeket hál' Istennek még nem használtak fel a nép 
kényszerítésére, nom létezik eszköz, mcllyet meg ne ragadnának, s 
az ország összes tartományai végső inségre jutottak" t). 

Vauban, ki nem kevésbbé nagy lett volna a kormányzatban 
mint a háboruban, a nép között neveltetvén, figyelemmel ltisérte a 
nép szenvedéseit, folyvást értesítéseket szerzett magának a tartoma
nyak helyzetéről, goudolkozott a baj or~oslásának, a gyűlöletes Iti
adások eltörlése s a telhetetlen bérlök fékezésének módja fölött, s 
miként lehetne kieszközölni, hogy a kincstár többet vegyen be, s a 
nép kevésbbé terheltessék. Ezzel megsértette azokat, kik a nép vé
réből bíztak, s ollyannak tüntettt\k fel a király e1őtt, ki sérti öt mi
nisztereinek személyében. A hiszékeny Lajos, ki Vaubl,lon által gyü
lölt borostyánokat füzött halantékai köré, elvonta töle kegyelmét, s 
elfeledve, nyomor kiizött engedte meghalni ( 1707-) Ha az igazmoudás 
bántalom, Lajosnak csakugyan sértve kellett magát éreznie Vauban 
egy könyve által, mellyben ki volt mutatva, hogy a franczia nemzet 

1
) Détail de la France, 1697.-1690-ben amstardami kelettel egy 228 lapra 

tcrjcdö ir11t jelent meg, mellyböl már csnk igen kevés példány létezik, ezen <"zim 
ulatt: .Les soupirs de la France esclave, qui aspire ap1·és la libe1·té." Ezen irat 
egy buzgó katholiime tizenöt emlékir,Ltát fogL.lja mRgában, ki feltllrja XIV. La
jos zsarnokságát, s oz egyház, a hatóságok, a nemess.-.g és vflro.;ok elnyomiLsflt 
Kikel a korlátlau hatalom tnikApásai ellen s a n{p é., országos rendek jogaira 
hivatkozik. 
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tizedrésze koldusbotra jutott; n többi kilencz rész közöl öt nem volt 
képes alamizsnát adni amazoknak 1 három pedig nem tisztességes 
uton járt; a tiibbiek, nemesek, )(atonák, Ugyvédek, papok, hivatal
nokok, nagykereskedők nem tettek többet százezer családnál, mely
lyek kiizöl coak huszezer mondhatta magát vagyonosnak. 

Nincs itt helye annak, hogy vizsgál juk azon eszközöket, me Ilye
ket Vauban javasolt, s mellyek az adók igazságos és általános felosz
tásán s olly politikai aúthmetikán alapultak, melly, tekintve a kort, 
méltán csodálatot érdemel j annál is inkákb, mert a l<iváltságok és 
aristocratikus gög korában minden g·ondját ama népre fordította, 
rnellyre senki sem gondolt s melly az ö szemében az állam éltető ere 
volt, - mert továbbá föl merte tárni Lajos előtt, ki megszokta, hogy 
tömjénezzenek neki s magasztalják azon boldogságért, mellyet né· 
pére árasztott, - azon rákfenét, mclly a végtagokat marta, B előbb 

utóbb a fejhez és szivhez okvetlenül eljut 1). 

Fénélon, ki cllenezte a háborut mint igazságtalant, s arra ösz
tönözte Flilöpöt, hogy mondjon le veszedelmes trónjáról, ki a hábot·u 
kitörése után azáltal mentette meg a sereget a haláltól, hogy felnyi· 
totta számára saját magtárait, látta a rendek (notables) gyülése ösz
szehivásának szükségességét, s kivánta 1 hogy C hevreuse herezeg 
adja ezt a királynak is tudtára. 11 A mi bajunk (irta neki 1710. aug. 
4.) onnan származik, hogy ezen háboru csak a tönkrejutott és hitcl
vesztett király ügye j szükséges volna azt az egész nemzet ügyévé 
tenni. És csakugyan azzá is lett, mert miután a béke megszakadt, 
a nemzet testét a leigáztatás veszélye fenyegeti . • . . A király olly 
szereccsétlen volt, hogy Itivette a pénzt az ország összes jó családa
inak s az egész népnek kezéből, olly czélból, hop;y azt mínden meg
gondolás nélkül üzérek- és uzsorásoknak adja . . . A kényuralom, 
mig bőségben uszik, nagyobb gyorsasággal és hatálylyal müködik, 
mint bármelly mérsékelt kormány, de ha egyszer kimerült és hitelét 
vesztette, semmi sem segit többé rajta. Puszta tekintély által ural
kodik, s ruiután ez véget ért, kénytelen éhenveszni hagyni a félig 
már ugyis meghalt népet, mellyuck kétségbeesésetől pedig rettegnie 

l) "Vanban... pent-etra le plus honnele bomme et lo plus vertuenx de 
sou sieele . • • le plus simple, le plus vrai~ et le plus modeste •• , le plus avo.re 
ménag,•r de la vie ries hommes, avec une valeUI', qui pr41nait tout sur Ini, et 
donnait. tont anx aut res. Il est iuconcevable qu' avec tant de droiture et de fran· 
chise, incapable de se porter u rien de faux ni de manvais, il ait pn gagner au 

point qu' il fit l' o.mitié et la confianea de Louvois et du ro i." Saint-Simon. 
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kell. Ha egyszer a kényuralom megbukott , kivánhatja-e, hogy 
azon bérencz lelkek, mellyeket a nép vérével hizlalt, érette áldoza
tokat hozzanak ? Hogy a kormány Francziaországban olly mélyen 
sülyedt, az csak az ellenség vakmerőségét növeli • . . . Azt fogja 
talán mondani, hogy a király képtelen illy eszközökhöz folyamodni, 
hogy senki sem ajánlhatná neki azokat, s hogy nem is lenne képes 
megvizsgálni, ki kérni, összehason li ta ni a külöuféle javaslatokat, ha
tározni az egymástól eltérő nézetelt fölött? Bizony sajnos, ha midön 
az emeticuru az egyedUli menekvés, a betegnek nincs elég ereje azt 
bevenni . . . Ha a király képtelen megragadni az utolsó eszközt a 
háboru elviselésére, mit várhatu nk még tőle? Ha még koronájár.ak 
közeli bukása sem képes felnyitni szemeit és arra birni öt, hogy a 
veszélyhez mért eszközökh1iz folyamodjék, nem kell-e teljesen két
ségbeesnünk ? Hogyan mondhatnók, hogy a király látja lsten ujját, 
ha a mértéket nem ismerő czivakodá11 miatt visszaveti az egyedüli 
mentőszert, melly az örvény szélén számára még kínálkozik? Azt 
fogja nekem mondani,, hogy lsten nem hagyja el Francziaországot j 
de hol van igérete? biztos ön arról, hogy önök kedveért csodúkat 
fog müvelni? pedig váló b an csodák kivántntnak arra, hogy el ne 
bukjanak; s vajjon érdemesek-e önök azokra, midiin még közclgö 
végveszedelmök sem képes önöket javulásra birni, hanem még foly
vást durvák, gőgösek, hozzáférhetlenek, érzéketlenek s mindig ké
szek a hízelgéseket elfogadni? M(·gengesztelödik-e lsten haragja, 
midön látja önöket megalázódva alázatosság nélkül, szégyenlve bal
lépéseiket anélkül, hogy készek volnának azokat bevallani? Meg
elégszik-e Isten olly jámborsággnl, melly valameily kápolna meg 
aranyoztatásában, egy olvasó ellllondásában, egy mise végighallga
tásában, s valame11y jansenista elkergetésében áll? Itt nem csupán 
a külháboru befejezéséröl , hanem egyszersmind arról is van szó, 
hogy adják vissza a kenyeret az éhező népeknek, virágoztassák fel 
ujra a földmüvelést és kereskedelmet, irt~ák ki a fényüzést, melly 
megrontja a nemzet erkölcseit, enyhitsék a kér•yuralkodást, melly 
összes bajaink forrása. Magasztalják a király jamborságát, mert 
nem zugolóclik a Gondviselés ellen, melly öt annyira megalázza; 
megengedik, hogy azon hitben legyen, miszeriut seuuni nagyobb 
botlást nem követett el, hogy lsten által me gp ró báltatásoknnk alá
vetett szcntnek, vagy legalább Dávidnak tartsa magát, ki fiatalsá
gában elcsábittatni engedte magát érzékei által j de létezik-e valaki, 
ki szemébe mondja neki, hogy winden rend felforgatása által olly 
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örvénybe dobta magát, mellyböl, ugy lll.tszik, semmi scm képes többé 
kihuzni ? ... « 1) 

Dc vajjon talál-e a korlátlan hatalom önmagában módot a ja.
vulásra? s lelJetett-e remélni, hogy népe élére álljon egy illy kény
ur olly dolgok megvitatása végett, mcllyek ben eddig csak itéletet 
hozott? Valódi kén y uralom mindazonáltal nem létezhetett ott, hol 
a papság, nemesek, helyhatóságok és parlament még kiváltságokkal 
birtak, s ha Lajos dnyomta. öket, ellenszegitlésölt lendUlctet adott 
a nemzeti szcllemuek, nem kevésbbé ruint ama fény és tisztelet, 
mellyet ő magairánt általában keltett. Mig a tiszta. monarchia Spa
nyolországban megölte a nemzetet, Francziaországban minden hala
dással szövetkczett. Lajos mint ennek képviscHije, fenyegette a po
litikai egyensulyt, annál is inkább, mert Európa rokonszenvezett a 
franczia müveltséggel, dc Oraniai herezeg állott vele szemben, ki a 
függetleuséget látszott képviselni 1 s wivel Eurbpa. választani volt 
kénytelen a kettö közöl, elvek küzdelmévé lőn az, minck a vetekedés 
és l1iu féltékenység látszott létet adni. 

Azon makacsság folytán, mellynél fogva Lajost ellenségei min
dentöl megfosztani igyekeztek, utóvé-gre azt is kénytelenek vollak 

visszaadni neki, amit már elvesztett; a békében ujra felragyogott a 
hajdani d i cs ös é g némi fénye Lajos szomoru napjaiban. Hogy 
Franc?.iaország erős maradt, az természetes volt; de nagy volt-e 
Lajos czélja? s elérte-e azt? -Vissza akarta helyezni a Stuartoka t, 
s látta, hogy menthetlcnül elbuktak az uj dynastia előtt, melly Ang
liát Emópa birájóvá emelte. A császárság olly gyönge volt, s f~je 
annyira el volt foglalva egyébbel, mintsem méltóságának fentartásá
val, hogy nem lehet csodálnunk, ha Lajosnak sikerült batarait ez 
irányban kiebb terjeszteni; de az eszközök utálatot érdemelnek B 

még a gyöngeség sem szolgál mentségökre. El akarta nyomni az 
ausztriai házat s e ezeiból még a török segélyét sem utasitotta visz
sza; ehelyett azonban felrázta aléltságából s annyira felköltötte 
benne a harczias szellemet, hogy mindenkorra biztositotta magát a 
törii){ök fenyegetéseitől, benn pedig megszilárdult, leigázván a láza

dókat, kiket Lajos támogatott. Egyik fiát Spanyolország trónjára 

helyezte ugyan, de ellenségeinek hibái, Mnrlborough bukása, l. Jó
zsef halála folytán, s ulóvégre is annyi megszoritás mellett, hogy 
amaz ország idegen lett Franáziaországra nézve, sőt nem sokára 
mint ellenség állott vele szemközt. El akarta nyomni Hollandot, de 

J; Lasd e könyv végén a FelvilágoBitó Jegyzetek-et l) alatt, 
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szere~e megfeneklett azon moceárokban, hol már Il. Fülöp is 
kudarczot vallott. Meg akarta fosztani a tróntól Oraniai Vilmost, s 
csak alkalmat szolgállatott neki arra, hogy nagynak tünjék fel any
nyi akadály között, egy hatalmas és korlátlan ellenséggel szemben. 
Ezen személyes vágytársával s politikájának ellenlábasával .hason
littatva össze, Lajos müvészetek és tudományok, B szamos kitünő 
férfiak által környezve tűnik fel előttünk; Vilmos maga áll, állha
tatosságával. Amaz nagyravágyásból elnyomja a népek szabadságát j 
Vilmos védi a saját népeét s maga köré gytijti az ellenségének val
lási türelmetlensége által Uldözötteket; az irodalom- és müvészetek 
azon mérvben virágoznak fel alatta, amint Francziaországot elhagy
ják. Lajos azt teheti, amit akar; Vilmost egy gyanakvó alkotmány 
akadályozza mozgásaban, de midön tágitani igyekszik ama bilin
cseket, nem akarja egyszersmind szét is törni, s azért megérdemli, 
hogy az angolok szabadságuk megmentésére hivják öt meg a köztár
saságiak kegyetlen, s a Stuartok lealjasitó zsarnokságától. Lajos 
umlkodásának első éveit fényes diadalole által teszi nevezetesekké; 
Vilmos minden csatát elveszt, de fentartja magl1t állhatatossága ál
tal s utoljára kicsikarja a gyözelmet, s mig Lajos nyomorban és 
megaláztatásban ér véget, Vilmos olly trónon végzi életét, melly 
ragyogóvá lett azon nép jogainak elismerése által, melly öt arra 
meghívta. 

Lajos az egyház és hit dolgaiban gyakran erőszakot basználván 
egyrészről szakadást idézett elő, másrészről pedig olly ellenhatást kel
tett, melly csakhamar nyilt háboruban tört ki a trón és oltár ellen. 
Hogy Francziaország elérje a hatalom tetőfokát, erészben Richelieu 
és a kormányzóság már minden nehézséget elhárított; Lajos azon
ban meghiusította IV. Henrik és atyja miniszterének tervét azáltal, 
hogy azt tulságosan kitCJjesztette, minek folytán gyülölet, gyanako
dás és boszu lőnek az uralkodó érzelmek Európában Lajos ellen, 
mellyek annál élénkebbek voltak, rninél jobban el voltak nyomva. 
Ballépéseinek gyümölcsei későn ugyan, de épen akkor jutottak nap
fényre, midön már felhagyott a kihi\·ásokkal, s nagy táborookai ki
képezték az ellenség tábornokait. 

Saját é"rdemeive) s azon egyénekkel, kik őt környezték, olly 
parlamenttel, me Ily magáévá tette a király akaratát, olly néppel, 
melly saját dicsöségének tekintette az ö dicsőséget, boldoggá tehette 
volna a nemzetet, de egyébre sem gondolt, mint hogy megbénítsa az 
alkotmány ös~zes erőit; meszszeföldre küldi elveszni a polgári háboru 
alatt képzett veterán katonákat, magához vonja a katonai elölépte-
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téseket, terveit népének nem tehetségére, hanem türelmére alapi~ja i 
az udvaránál behozott épolly pöffeszkedő mint költséges ezertartások 
elszigetelik népétől i miniszterei utúnozzák Ut , és elszigetelten, 
zsarnokokká, titkolózókká lesznek, s féltékenyek azon jóra, mellyet 
nélkülök lehet létesíteni. A parlamentet, nem elégedvén meg azzal, 
hogy engedelmes volt, némává, a papságot szolgává tette, s előkészité 
utódja sz.ámára a nemzeti semmiséget. 

H.l Lajos ismerte volna a jövő szükségleteit, szilárdabb ala
pokra helyezte volna trónját, mint a kényuralom sérthetlensége. A 
Fronde feltüntette előtte a polgárok erejét, miértis rendszereznie kel
lett volna ezen harmadik rendet, s a nemesek kamrája mellé, kik tá
vol állva a zavargásoktól tanácsaikkal igazgatták az államot, egy 
polgári karnJát helyezhetett volna, melly hatalmas támasza lett volna 
uralkodásának j annál inkább tehette volna ezt, mert példát találha
tott reá Angolország ban. Ekként elejét vehet t e volna a forradalom
nak, mellyet ellenkezöleg előmozdított azáltal, hogy elnyomta a ne
meseket s kizárta a polgárokat a tanác~kozásokból. Ha amazok 
egyídöben megfogytak ama temérdek veszteségek után, mellyeknek 
öket a dicsöség ürügye alatt a Sz.-Gothárdon, Candiában, Algírban 
kitette; ha a nép megelégedettnek látszott azon biztossággal és vé
delemmel, mcllyet tőle nyert: ezen kölcsönös összelinczolódás csak 
ideiglenes lehetett, s élénk várakozásnak kellett helyt adnia azon al
kalmas pillanatokra, mellyekben erőszakkal lehetett kieszközölni azt, 
amit. jogilag nem lehetett megnyerni. Telhetlen hóditási vágyt\ s öreg
ségének ügyetlen tanácsosai miatt gyttlöltté lőn az idegenek előtt, s 
ez lett volna Francziaország előtt is, mihelyt meg;;züncndett a dicsö
ség csalképe. 

S m('gszünt. Azon nagy férfiak eltiinésével, ki:,; őt környezték, 
meglanyhul a nagy király iránti lelkesültség is j a gyülölet nem fol'· 
dulhatott a miniszterek ellen, midön ö ruíndent magához akart vonni 
s igy nem engedte, hogy a nép ez irányban önthesse ki boszankodá
sát; midön a szabadságok elnyomattak, jól tudta a nép, hogy minden 
a királytól származott; az állam egy emberre vitetvén vissza, ezen 
gyönge lény sor:láhan volt kénytelen osztozni; az udvaronczok, kik 
közelről látják a királyt, gunyolódásaik czéltáblájá.ul választják; akik 
hibái, daczára is tisztelik, ezek épen azok, kik kevésbbé hízelegtek 
neki mint Fenélon és a nép, melly nemes és érdeknélküli fájdalmat 
érez c11aládi veszteségei fölött. 

Lajos első és utolsó évei azon hajdani álarczokat juttatják 
be 1 mellyek egyik oldalról nevetnek, a másikról sírnak. A 
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mcsszelerjedő gondolatok által hátrahagyott ürt az unalom foglalja 
el; a nagy fájdalmal(at nagy kimerültség követi, mellyet ml-g bajo
sabb elviselni. Kicsinyes üldözések, njansenis1uus miatt kibocsátott ki
rályi jegyek, Noaillcs bíbornok gyermekes ellenkedése szomoritják 
benn a kivülről megalázott országot; Quesncl s a portroyali apáczák 
rnegszeliditése ép olly fontos volt Lajosra nézve mint Eugen vissza
üzése az ország határaitóL Puszta vélemények miatt I?egfosztotta 
m11gát a másként vélekedő férfiak hasznos szolgálatától 1), ámbár az 
ő lelkiismeretét is egyrészről azon vágy gyötiirte, hogy elnyomja az 
eretnekséget, mászrészről pedig a félelem, hogy talán ro8zul bánik az 
erénynyeL A nagy elméket, mdlyek egykor kegyében részeszültek, 
most szintén biinösöknek tartja részint azért, hogy ne kelljen irá
nyukban nagylell<üséget tanu~itania, •·észint mert a folytonos tömjé
nezés helyett az igaz.,üggal merészkednek előállani. El'eklyékkel fo 
dözi magát miként XI. Lajos, s az udvar jámbo•·sága sokkal általá
nosabb, hogysem joggal képmutatást ne lehetne gyanítani, S valóban 
azt hinné az ember' hogy ugynnakkor azaital igyekeztek elvonni a 
nép figyeimét a közbajoktól, hogy megrontották, s ápoltak szenve
délyeit: a szinpadon Darcourt és Legrand szerzeményei adattak, mely
lyek Qlég aljasabbak volt11k mint Scarron és Montfleuryéi, wig a 
bohózntos opera ocsmány kétérlelmüségekkel mulattatta közönségét. 
A megazokott pompát 2) fen tartják, noha hiányoznak ugy a gyönyö
rök mint a dicsőség, sa pénzllgy szorult helyzete azt még sulyosabbá 
teszi. Tulélvén mindazon férfiakat, kik dicsfényt képeztek körötte, 
saját fiát és er,nek fiait, Lajos egy népet lát maga körött, melly szo
kásból, dc a régi le Ikesültség n ell{ ül engedelmeskedik; ezentul c.>ak 
a gyóutatóatya és egy n() tanác~ait llöveti .. Maintenon asszouy, a ha 
talom és unalom részese, tűrni kénytelen ezen állapotot e emellet még 
felüditeni ('gy elkeseredett aggastyánt, mialatt annak szükséges-

1) Midön azt mondá neld Orlean> hel'czeg, hogy Fontpertuis·t viszi magA
Vfil titkárul Spa11yolországba, felkiáltott : Hogyan? Hátha j ausenista? - Bizto
sithatom felségedet, hogy még Istenben sem hisz, - vldaszol{L a herezeg 1 s a 
király megnyugodott. A derék Dtt Quesne, mart protestáns volt, soha semmi ju
talmat nem kapott XIV. Lajostól, kia~k egysze•· igy válaszolt: "Si re, midöu fel
ségedért harczoltam 1 uem gondoltam arra, ltogy nem az én val!á8om:1t követi." 

Midön fia a nautesi rendelet visszavonása miatt kivándorolt, Schweizba vitte 
atyja t.est.a, és sirjára a l1övetkez8ket íratta : Holland mausoleumal emelt Rltylel·

nek; Francziaorazdg megtagadta a földel Ruyler legyözöjétül. 
2) A l1irá!y legifjaLb tet·mészetes fiának istállójában 1712-Leu l1é1száz öt· 

ven 16 volt. Mém. de Dangeac, 1712, okt. ó. 
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sége1 hogy csak tartózkodva nyilatkozzék elötte1 lehetetbnné tette 
rl'á nézve, hogy határozottan nyiivánitsa akaratát, s cselszövényck
hez volt kénytelen folyamodni 1). 

A francziá.k, kik szintén részesek voltak királyuk szerelmcs
kedéseiben, soha sem bocsátották meg ezen asszonynak, hogy sem 
szeretiíjének, sem feleségének nem merte magát vallani és hogy sem 
gyiingédsf.get, scm fiatalságot nem találtak nála, ami érdekessé te
hette volna. A fiatal király által annyira engedlék magukat el vakit 
htni, hogy még büncit sem látták; az agghstyánban ucm ismerték el 
azon erényeket, mellyekct benne a szerenc::;étlcn;;ég kifejtett. Lajos 
illyformán tapasztalni volt kénytelen a nagysá.'~ és mt•galáztatás 
tulságait, a magasztalások zaját s az ócsárlások ellenhatását; és 111égis 
anélkül, hogy bármit Yesztctt volna önbizalmából vngy népe fölötti 
tekintélyéböl, sőt önkénye- vagy bü~zkeségéböl is, zsamoki tanácsok
kal küldötte unokáját Sponyolország trónjára, örült Öl:lszcgckr.t fe
csérelt Marly mcgnagyobbitására, s ezen építési düh közepett 2) ösz
szeesl( ü véseket sz it Angolországban s nemzeti zsinn tot tervez a pap
ság felének kiüzésére. Számos irataiban, ruellyekben olly sokat ve
sződik a véleményoyel, nyoma sem található azon vágynak, hoby 
magát rucgszerettesse. Halálakor szegény közönséget hagyott waga 

1) Montesqnien a "Pensées detachéeau-b~n ekként fej~zi ki magát: "Lajos, 
ki sem békeszerető 1 sem barcz.os nem volt, csak sz.inével birt az. igazsagnak, a 

politikánal,, az ajtatoeságr1ak, H nagy királynak tünt fel. Gyöngéd sz.olgái, bö
kezü uuvaroncz>Li, zsugori népei, nyughatatlan elleuségei iráuyában 1 zsnrnoki csa
llLdjáb:m, király nr. uclvadllt.n, durva a tanácskozásol,ban, gyermek a lelkiismereti 
dolgokban, vonzatva minden által, mi a fejedelemnek mulattnl.ására ezolg·ál 1 min
dig kormányozva ée windig kormányoztatva, sze1'encsétlen vfdasztá;aibau 1 kedve
löje a Lolonduknak, türve a tehetsegeket, félve a lángé·ztöl, komoly szerelme
iben; utolsó viszonyában gyönge, hogy szinte sajnálatot ébreszt, lelkierő néll<ül a 
szerencsében 1 bizto' a er.erencsétlenségekb~n, bátor u halálban. Szerette a dicsö
séget és a vallást 1 a e;~ész életén át nem ismerhette meg sem az egyiket sem a 
másikat. Tallln egy hi Jája sem lett volna mindezekböl, ha kis> é jobb nevelésben 
részesült volna, s newile1: többértelemmel lett volna felruházva. Lelke nagyobb volt 
mint esze; lilaintenon RS.I:t:OIIY folyvlLst vbszatartotta amazt, hogy a helyes poutra 
térítse." 

2) Az 1660-ki uyilatkozatban gály:íval fenyegeti azon muukást1 ki Párizs
ban a Louvre-on Jdvül egyéb építményeknél müködik l Versaillest ezer és ezer 
szegény ostromolja 1 elannyira, hogy k:ttonákat hasznlLl eltllvolitásukra. Midőn 

egysze~ pénzt kért t öle Mai utenon asszouy bizonyos szeg,\nyck szi1tnlLra, el: ként 
vála;zolt neki : A ki?·á!y azáltal osztogat alamizsnát, Ita aokat költ: "sol<at jelentő 

és rettaneteö szó, kiált fel Say, mellyböl kitünilc, hogyan lehet a romlást elvvé 

tenui." 
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után, gyümölcsözés nélkül heverő kincseket gyöngyökhen, ékszerek
ben és palotákban, roppant szolgasereget, melly jutalomra várt, egy 
el nem ismert özvegyet, számos törvénytelen gyermeket, kiknek jö
vője aggodalmakat okozott szivének. Annyira szolgaivá aljasitotta a 
parlamentet, hogy az ország törvényei ellenérc kijelentette vele, mi
szerint törvénye~ gyermekek hiányában, törvényesitett természetes 
gyermekei legyenek utódai 1) ; s a nemzet, melly tapsolt neki, mi
dön felesége és két ágyasa között jelent meg a hadsereg élén, meg
gyalázónak tartotta a jámbor király azon követelését, hogy szent La
jos koronájflt kettős házasságtörésből származó ,:!yermekek örököl
jék. Ezekről mindazonáltal gazdagon emlékezett meg végrendeleté
ben, de tapa8ztalnia kellett, l10gy az udvari páTtok csak halalát vár
ják, hogy megsemmisitsélcaz általa létesitett müvet. 

Utolsó pillanataiban igy szólt örökiiséhez: .Fiam, ne feled
kezzél meg Isten iránti kötelmeidről ; törekedjél békére szomsz,}da
iddal. Én túlságosan szcrcttem a háborut, ne utánozz engem ebben, 
sem a tulságos költekezésben. Minden dologban kérj t:mácsot, i~yc

kczzél felismerni a jobbat és kövesd azt. Könnyits a nép terhein 
amint tehetségedben áll, s tedd azt, mit én elég szerencsétlen voltam 
nem tenni. u Pillanatnyi fény; me rt különbon mindenkit meglepett 
lelkiismeretének nyugalma, elannyira, hogy az istenfélők már-már 
reszketni kezdettek lelki üdveért. 'l'ény az, hogy miut.án egész éle
tén át annyira bizott másokban, miszerint eszebe sem jutott attól tar
tani, hogy talán megcsalhatjált, most is a !l:'gfontosabb ügyet lelki 
vezetőire bizta, s csup an azt mondá: "Ha megcsal tatok, nagyon ro
sz ul cseleked1etek." 

Még be sem hunyta szemeit, máris elhagyták azok, kik csak 
haszonvágyból tömjéneztek neki 1 s Orleans harczeghez, a kijelölt 
kormányzóhoz fordultak ( 1715. sze p. 1.) l\hintenon asszouy Saint
Cyrbe futott 2) mintha a vallfis nem férje ágy:H tüzte ki volna szá
mára menbelyül, kinek szemeit bérelt kezek fogták be. 

HozzA mint gyermekhez anyja a következő szavakat intézte: 
"Igyekezzél hasonlitani nagyatyád hoz, s nem atyádhoz, mc1·t IV. Henrik 
halálakor sírtak, XIII. Lajos halálakor pedig nevettek." - Massill on 
akademiai széldoglaló beszédében erősen csipkedi XIV. Lajost; Rómá
ban megtagadják tőle a királyi gyászszertartásokat; Párizsban sátrakat 

1
) IV. Henri It törvényesiltette d' Estréc,; Gabrielától ,-z(j elct.t fiá,, hogy j»

got nyerjeu LL trón öröklé:;ére, rnint a levi·lben is ld volt fejezve. 
a J ~s ott halt meg 1719-ben. 
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emeltek, mellyekben ettek, ittak, daloltak, mint valami közöröm alkal
mával j a kiiznép gnnyolta temetését, ll Z ö és szeretöjének nevét kiál
tozta, csak a tízévi nyomort és szenteskedést tartván szemei előtt, s di
csőséget és fényt várván utódaitól j - a szerencsé tlen népek rendcsen 
illyesmivel szokták magukat ámitani. 

BUSZONHETEDIK FEJEZET. 

Sk a n d i n á v i a. -- Svédorszá g. 

Svédország. 

Svédországnak szükségkép hanyallania kellett azon állásról, 
hová Gusztáv Adolf emelte, miután ez a lützeni csatatéren elesett j 
mindazonáltal ezen egész korszak alatt megtartotta a tulsulyt Észa
kon, s ha Károly Gusztáv tervo sikerült volna, egyideig az elsők 
között foglalhatott volna helyet 1), 

Krisztinn. 
Midőn Gusztáv Adolf a németországi hadjáratra indult, honnan 

nem tért többé vissza, ügyes ruinisztereket hagyott a kormányon, 
kik értesülvén haláláról, megválasztatták leányát Krisztinát 1 s öt 
tagból álló kormányzóságot alakítottak. (1632.) Ezen kormányzóság 
tagjai voltak: Jakab a lieflandi Gardie grófja, Gyllenhjelm Károly 
tengernagy, Oxenstierna Axel föcanccllár, ennek e{!y testvére és uno
kaöcscse, kik eléggé részletes utRsitásokkalláttaltak el a hatalommali 
vissza~lés megakadályozása végett, A kizárt, elégilletlen özvegy Po
roszországba futott. Krisztina atyja szándéka szerint férfias nevelést 
kapott, s mialatt a classicusokat tunulmányozta, Oxenstierna napon
kint értesitette öt a kormány és a politika állásáról. A kormányzók 
szerették volna megtartani Gusztáv Adolf lieflandi, s főkép poroszor
szági hóditmányait, mellyek biztositották Svédorsz?.got Lengyelor
szágtól s elzárták az utóbbit a tengertől; minthogy azonban c ezél
jokat a németországi háboru miatt nem valósithatták 1 Francziaor
szág, Anglia, Holl and és a brandenburgi választó közbenjárására be-

1) Chopin, Reuolutions des peuples du Nord. Páris, 1834. 4. kötet. 
A diplomatillt illelöleg lá8d Scbmauss EinZeitung zu der Staat~wissensehaft 

czimü müvét Lipcse, 1747. 

Mém. du chevalier de Te1'lon, ki Francziaország ügyvivöje volt K:íroly Gusz
táv mellett 1656-tvl 61-ig. Párizs 1686. 
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leegyeztek abba, hogy Strumsdorfban congressus tartasHék (1635.) 
Ezen hatalmasságoknak érdekében állott Svédország megalázása, 
mi11ek folytán hosszas és szövevényes alkudozások után huszonhat 
évi fegyverszünet köttetett ( szept. 12), mellynck érteiruében Svéd
ország visszaadta Lengyelországnak Poroszország meghódított ré
szét, mPgtartván Elbingát, a kis vVerdert és Pillaut; ekként megfosz
tatott azon birtokoktól, mellyek annyira alkalmasak voltak tengeri 
uralmának megszilárditására. Ernlitettük már Dániával viselt hábo
ruit, melly1·knek a brörusebroi béke vetett véget, azonképen a har
minczéves háborut is, n.elly 'Vestpháliában fejeztetett be, s melly ál
tal Svédország a birodalmi rendek közé lépett, megsz,~rezvén Elö
Pomeraniát Riigen szigettel, Hátsó-Pomerania egy részét s egyéb 
tet·ületeket. 

Krisztina trónraléptével (1644) az udvarnál két párt keletke· 
z ett, mellyek egyike Oxenstiernát pártolta, másika pedig ellene volt; 
ez utóbbi de la Gardie gróf vezetése alatt állott, kinek szépsége és 
udvaroncz modora előnyére ~;zolgált a huszonkét éves királynő alatt. 
Ez utóbbinak kezére sokan vágyakodtak, ö azonban szerette a sza
bad~~ígot, miáltal eleget tehetett :változékony izlésének. Sol\ szúhe· 
széd után kijelentette a senalusban, hogy ellenszenvet érez a házas
ság iránt; az állam java iránti tekintetből nevezzék ki utódjának 
unoknöcscsét, Károly Gusztávot, zweibrückeni pfalz-grófot, ki vele 
növekedett. A rendek jóváhagyták az ajánlatot (1649), mig amaz 
távol az ügyektől és minden nagyravágyástól, vadászattal várta a 
kél'le!{edö urallwdást. 

S Krisztina uralkodása valóhan igen fényes volt, ámbár az ü 
érdeme nélkül. Svédországot 1 melly megfékezte Ausztriát, egész 
Németország áldotta; szaporitotta az ország birtokait, növeitB dicsi-i
ségét s bel jóllétót, Ititerjesztette keresl{edelmét, pártolta a miivésze
teket és bányászatot1 minek folytán a rézbányák az eddigi kéteZl'r
négyszáz mázsa helyett többet termeltek hatezernéL Svédek és hl)l
landok egyeslilve telepedtek Ie Ameril{a északi partjain a Delaw.ue 
és Hudson folyamok között, melly terület Uj-Svédhonnak neveztetett 
el, hol az eliíbbiek a földet mivelték, az utóbbiak pedig a termékek 
eladásával foglalkoztak. Egy évvel azonbau Krisztioa lemondá:>a 
után a hollandokra voltak kénytelen~k hagyni Uj-Svedhont, kiktől 

az angolok kezére ment át, s ezek Uj-Jcney-nek nevezték el. Egy 
guineai kereskedelmi társulat alakult, melly a vasat és rezet arany
nyal cserélte be. 

A különféle ismeretekkel felruházott Krisztin,,, ki több nyel-
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ven irt, tudósokkal társalgott, kiket minden orazagból maga köré 
gyüjtött. CartesiuR, kit mcllöztck Francziaországban, üldöztek Hul
landban, számos értekezését intézte hozzá, végre Stokholmba jött, 
hol fölmentetvén az udvari szertartásoktól, naponkint reggeli öt óra
kor értekezett a királynéval; ezen foglalkozá3 talán siettette halá
lát anélkül, hogy elfogadtatta volna a királynéval bölcsészetét. Gaa
sendinek nyugdijt adományozott; dc nem volt képes visszatartani Hugo 
Grotiust, kit az Oxenstiernák tanácskérés végett rneghivtak, s ki 
visszaíndulván hazájába, utközben meghalt. Kiinyvtárnoka Freina
heim János volt, ki elég bátorsággal birt supplementumokat írni 
Quintus Curtiushoz és Liviushoz; velu és a tudós Naudé Gáborral 
együtt lehetett látni az udvarnál Meibom Márkot, a régi zenernüvek 
kiadóját, Saumaise Claudiust, Huet Péter Dániel apátot, Voss Izsá
kot, Heinsius Miklóst, Bochart Sámuelt s egyéb nagy tudósokat, kik 
nem csekély mérvben járultak az ors?.ág müvelödéséhez, noha ver
sengéseikkel néha zavarokat idéztek elö. 

Krisztiua azonban nem igen wozditotta elő a svéd tudományok 
felvirágzását, mellyekre zavarólag hatott a folytonos háboruskodás. 
Ennek szolgálatában csupán a :>zámtudurnányokat müvelték; az or
szágok elsö szabatos meghatározásai két Cartesianus bölcsésznek 
köszönhetők ezek : Spole András (-1G9ü) és Billberg János 
(-1717); késöbb Celsius András (-1747) ernelte az első csillag
vizsgáló tornyot Upsalában, s inditotta meg az első tudományos la
pot 17 42- ben. Politikai ujságokat 1667 -ben kezdtek kiadni, s egy
uttal régiségtárakat is gyüjtiittek. A svéd költészet at.yja Sternhjelm 
György ( -1672) a régit~k versméreteit utánozta, szám os skandináv 
szót felélesztett, de csekély képzelőerővel birt. A legkiválóbb név 
Pufl'endorf Sámuel. 

Krisztina, ki férfi volt mindcn tényéuen, nem szép, hanyag iil· 
tözékében, egpzerli az étkezétiben, érzéketlen a hideg, meleg, álom 
iránt, fáradhatlan lovagló, a jacobsdali (Ulriksdal) kastélyban vadá
szatok, küzdjtitékok, akademiák között üzte cl a kormányzat nyo
ma~ztó gondjait, és mégis mindent akart látni, válaszokat, kihallga
tásokat adott, jelen volt a minisztertanácsokban, hiu és dicsvágyó volt. 
N öket nem türt maga körött, szerette a férfiak u d varlátlait, s a kró
nika sok ked ven ez nevét jegyezte fel, kik iránt tulságos bökezüséget 
tanusitot t, ámbár a pénztárnak gyökeres orvoslásra volt szüksége. 
Mindezek folytán eszelösséget fogtak rá, fáként rnidön Károly Gusz
táv javára lemondott a trónról (1654 jun. 16), telfes souverainitást 
kiitvén ki m11gának saj:\t személye, asztaltársai és szolgái számára 
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fentartván magának a niköpingi kastélyt, továbbá Oeland, Gottland, 
Osel, Wollin, Usedoru s~igeteket, Wolga.st' városát B nehány birtokot 

Pomeraniában. 
A világ sok mindenfélét összebeszélt ezen elhatározása fölött. 

Milly indokból határozta magát arra? hogy katholikussá lehessen? 
hogy nöiil mchessen IV. Ferdinand római királyhoz? mindezek csak 
föltev(·sek. lrtbzott a kormányzati ügyektöl, pedig könnyűséggel in
tézte el azokat. Ziláltak voltak pénzviszonyai, s talán épen azért ha
nyagolta el azokat, mert le akarta rázni nyakáról? 'falán függetle
nül ohajt0tt élni; talán attól tartott, hogy uralkodásának második 
fele elhomályositaná az elsöt, s lcmondá~ával akarta azt még kivá
lóbbá tenni? "A politikusok (mondja II. Ft·igycs), kik csak érdeket 
és nagyravágyást ismernek, kárhoztatták öt; az udvaronczok, kik 
mindenütt akarnak valamit fölfedezni, a~t fccsegték, hogy Károly 
Gusztáv iránti ellenszenve, ki nöül akarta öt venni, ösztönözte Krisz
tinát a lemondásraj a tudósok nagyban magasztalták, hogy a böl
csészet iranti szeretetböl lemondott a földi nagyságróL De ha csak
ugyan bölcsész !lett volna, nem szennyezte volna be magát Monal
deschi vérével, nem ohajtotta volna vissza Hómában az elhagyott 
nAgyságokat. A bölcsek az egészben csak különczködést láttak, gya
lázat és dicséret nélltül, mert a trón elhagyása csak az elhatározó 
indokolt, az azt követő körűlmények s a nagylelküség által nyer 
nagyságot." 

Pénzzé tévén a palota drágaságait és ékszereit, Innsbruckban 
a kath. hitre tért át, némellyek szerint a jezsuiták ösztönzései, mások 
szerint saját könnyelmiisége folytán, talán csak azért, hogy jobb 
szernrnel tel{ intsenek rPá azon tartományokban, mellyekben lakni 
szándékozott, >agy hogy ujra a lemondáshoz hasonló jelenettellepje 
meg a világot. Olaszországban azokatlan fénynyel fogadták, mint
hogy a pápa illymódon akarta ünnepe Ini a vallás diadalát j a lorettói 
kápolnának koronát és kormánypálczát ajándékozott ; Rómában a 
világ legszebb palotájában, a Famesében vevén lakást, tanulmány, 
mulatságok és olly tiszteletnyilvánitások között élte napjait, minök
ben kevés korabeli fejedelem részesült. Amint Svédország elvesz· 
tette Pomeraniát, az ö jövedelm ei is kimaradtak (kétszázezer scudo; 
Oxenstierna azt !izokta mondani, hogy soha egy ellenség sem került 
annyiba az államnak), minek folytán a pápa tizenkétezer római scu
dót utalványozo~t számára. Palotája Olaszország szinejavának volt 
gyülhelye; mint valami akadomiában vitatkoztak ott a költészet és 
erkölcsi bölcselem fölött, mi az A r c a d i á n ak adott létet (1656.) 
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Pártolta és segitette a müvészeket.. Ferrari Oktaviánnak egy dics
beszédért arany nyaklánczot ajándékozott, Baldinucci Fülöpöt pedig 
megbízta, hogy irja meg Bernini életét. 

És mégis azt szokta mondani, hogy egy királynő ot·szág nélkül 
istenuö templom nélkül, kit csakhamar megszünnel,; tömjénezni j azért 
kétszer tért visRza Svédországba, hol, mint látni fogjuk, zavarokat 
idézett eW. Az allwd•Jzások képezvén éltető elemét, midön a kath. 
hitre tért át, ki akarta magának kiitni, hogy évenkint egyszer áldoz
hassek a lutheránuHokkal j midön lemonilott a trónról, f?nn akarta 
magának tartani a jövedelmeket, az udvart sa halálra ítéltetés jogát. 
Kétszer tett látogatást l<'ranc.:ziaországban; eliíször jól fogadták, má
sodszor már kevésLLé jól s J!"'ontainebleauba kiildötték. Itt bizonyos
ságot szer·ezvén afeliíl, hogy Múnaldeschi János marqüis, föistállómes
tere iit elárulta, halálra i té lk és kivégeztette ( 1657), azt hivén, hogy 
a lemondás alkalmával telt kikötés följogosi~ja őt e gyilkosságra. 
Képzelhetjül(, mennyit beszéltek ez csetriíl Franeziaors?,ágban! és 
öt mégis eltürték 1), a történelem azonban nem menti föl, scm a 

1) "Annyit hallotl.am besz{,Jni kiiliincz öltözködési m6djó.r61 1 hogy szinte 
reszkettern, attól tartva, hogy nevetni fogok első lát.ásakor, de midtln megláttam, 
hámnistra ge~jcsztett s eszembe sem jutott a nevetés . . . Egé,;zen mint valami 
fiúc~ka tiint fel elBttem ... A szinhár.l.um elilosérte azon helyeket, mellyek meg
nyerték tetszését, IMtenre c·skiidött, vr.gigvetet.le magát a támlányon, ideoda nyuj
totta lábait, fiilemelte s n sz{,k luujaiu l<eresztül fektette; ismételte azon ver
'eket, mcJly,,k tets~ettel< neki, sol< t1Írgyr61 és szellemelnsan beszélt, aztán el

hallgatott, ruélyon sohajtozott, mire egyszerre megint felugrott, ruint midön vala
kit felráznak álmából. Sziuház után gyiiruölesöt és csemegél<et boztak neki, mire 
a tü>.ijáték megszemlélésére ment. Kézen fogott engem, s midön látta, hogy ué
hány sziporka miatt., mellyek lábaimhoz hullottak, megijedtem, nevetve igy sz6lt 
hozzám : Hogyan~ egy nü, ki annyi veszélyen ment át s olly szép tanuságát adta 
bátonágának, most megiied ~ ... Erre azt vhlas?.ultam, hogy én csak a veszélyben 
vagyok báto1·, s ~z nekem elég. Késíibb azt mondá, hogy az lenne -legnagyobb 

gyönyörHsége, ha valameily csatl!.bnn lehetne, e hogy nagyon irigykedile Condé 
berezegre hadi nolgai miatt. ..• A Notre-cl;une egyházua járt áldozui s akik lát

ta\k, nem igen épültek nz nj megtért ajtatossá;-:11 fölött, ki az egész mi'e alatt a 
püspökök!< el beszélgetett ée eo ha "em térdepel t le. Midön a ld rá ly káplánja azt 
kérdezte t11le, hogy kine!< al<a•· gy6nui, igy sz!,Jt: Valame/lyile piiapöknek, vála8z
azatok azdmomra egyet; a vá],.,ztás az amieusi püspökre esett, kihez bemenvén, 
letérdelt előtte, s ami fölötte különös, szemeit folyvást. arezó.ra szegezve tartotta." 

11. de Montpensier. 
"Szinbá:r. o tán egy "zoháha vezették, hol a király tiszt.viHelBi tettek 11eki 

szolgflln1ot., B még le is kellett vctkeztetni, mert egymaga volt hölgyei<, t.isztvi
selök, fogat, péuz nélkül; egész "'l vara önmag,í.ból állott. Chan11t s m?g két. 

XVI. 31 
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jogtudomany, már csak azért sem, mert idegen földön volt. Miután 
XI. Incze eltörölte Rómaban az idegen fejedelmek kiváltságait, s 
ebbe Krisztina is bel~egyezett, egy gonosztevőt mégis kiszabadított 
a poroszlók kezei kl5zöl s szemtelen levelet intézeit a pápához, ki 
ne ki kiilön ben megboc~·átott. Szerette volna elnyerni a lengyel ko· 
ronát; réRze volt rninrlen altkori cselszövényekben, s mioden költő 

által rn<'génekdtetett. SoHélét irt össze, majdnem kizárMag fran
czia nyelven; legét·dckesebbek levelei és élete, mellyet llltennek 
ajánlott, kihez gyakran intézi szavait. Meghalt 1689. ápril 19-én. 
Hngyatéka egészen szétmállott, könyvtárát VIII. Sándor vette meg, 
festményeit és faragványait pedig Odescalchi Liviu~. 

X. Károly Gmoztáv. 
X. Károly, ámbár elejénie c~endesnek és alázatosnak mutatta 

magát, iigyrs kézzel ragadta meg a !;ormány gyeplőjét. Krisztinát 
ujra nöül kérte, midön az a magánéletbe vonult vissza, de mert is
mét visszautagittatott, Hedvig Eleonórát, Holstein·GI!ttorp herczeg
nőjét vette nőül. Uralkodása rövid, de igen érdekes volt. Gusztáv 
Adolf tarthatlan helyzel be hozta Svédországot, a pénztár U res volt, 

vagy három embc•·ke volt oldRIR me ll ett, hil<et tisztt•letbill gr6fol<nak czimeztek; to
váubá két nö, kik inlu\.bb l<afáknak lát~zottak mint uclv~trhölgyaknek. A szinJ,áz 
icánt nagy szcnvedélylyel viseltetett, a 'zobb helyd<nél felkiiÍ.ltott, az elöadá.; 

ezerint örömet vagy fájdalmat mutatott, mire mintha maga lett volaa, hátradölt 

támlányáb:\:~ s go.1dolataiba mrrült .. , Azon rövid idö, mellyet az udvarnál 

töltiitt, nem csel<ély hasznára szolgá.lt, mert hibáit, mellyek jbl<orák voltak, elho

mályosítottálc szép és fényes tulajdonai s az ujság ingere, m .. lly olly nagy hatást 

gyakorol az ~mberekre. Tényei majuneiJl kivétel nélkül bizonyos tulcsapongó 

jelleg<:t viseltek magukon, mellyeket lehetett igen dic;érni és igen becsmérclni, 

Semmi nöi tulajdonnal, még szerénységgel srm birt. i még legmagányabb óráiban 

ts fprfiakkal azoigáitatta magát; tubágosan nevetett az oJn,z szi11házbf.n, együtt 
énekelt a "ziné<zeld<el; szabadon beszélt ugy a val:ásr61, mint egyéb dolgokról, 

hol neme tartózkodást ajáulott. voln'\, Nem volt képe; egy helyen megmaradni; 

a király, a királyné s az egész udvar elő~ t olly mar,-.~s szék~kre nyujtotta ki lá

bait, mint aminő 11.~ volt, mellyen ö mag•1 ült. ur--y hog.\' miHdenki szab11.don lát

h:<tta i nyiltan kijelentette, ho,<;y megveti a nölret tn<ht!lmságuk miatt, s a fér
fiakkal jó és rosz ilolg-okr61 beszélgetett.. . . • Ha lá'ta é.; hallgatta öt az ember, 

b~jos ,·olt meg- nem bocsátani neki mindezen különczs~geket. Far~rang idején 
8emmit "em lehetelt rajta ész1·evenni, ami Plienkezett volna a becsülettel, értem 

azon becsülettel, melly a tisztaságtól (casti!as) fligg, ruert a j6akar6 udvari nyel
vek bizonyára nem hallg-att11k volna, de minden egyébben kevés meggondolást 

tannaitot t. s ész nélldil futkosott a mulatságok utá•1. ~'•tto•.t az álarczos bá
lokra, a szinbázba, efZ".vcdül férfial<kal 1 az ebö koc~·l<ban, m~llyeket utjában ta

lált. Soh& s~nl<i nem állott távolabb a pldloHophiát.l>l mint ö." M. de Motteville. 
Lásd Életleirá4ai71knt. 
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az alattvalók adókkal voltak terhelve, az egyedáruságak nagyon meg
szaporodtak; Krisztina, ki saját szeazélyét tekintette zsinórmérték
nek, s olly engedelmt.sséget követelt, minö kényuralom alatt azokott 
divatozni, még inkább növelte az elégiiletlenséget i a gyanakvó ha
talmasságok sem nyugodtak: Károlynak mindezeken segitenie kol
lett, s measzeható tervek valósitását tüzte ki czélul. Mialatt Dánia 
és Lengyelország folytonos nyugtalanságoknak volt szinhelye a há
borgó nemesség mia.tt, mel!y kiváltságaival akadályozta a fejedelmek 
s?.ándékait, Károly elérkezettnek vélte az időt megvalt'lsitani Gusz
táv Ad"lf terveit, kiterj!lsztvén uralmát a Balti-tengert környező tar
tományoltra. 

Dánia, melly Svédország és ennek németországi birtokai közé 
volt ?.árva, könnyü hóditmánynak tetsz&tt. A lengyelek s a branden
burgi uralkodó-család kezeiben lévő balti tartományok akadályozták 
a közlekedést Liefland és Pomeránia között, miérti~ azok meghódí
tása igen nagy haszonnal járt volna; kényszerítve Kurland és Po
roszország fejedelmeit, hogy Lengyelország helyett Svédország fel
sőség-ét isme1jék el, elfoglalva a "Vistula torkolatait, meghóditva a 
lengyel porosz-teJ•iiletet s a friggetlen Danzigot 

1 
elfoglalva keleti 

Pomerániát, a brnndenburgi urallwdó családot Lengyelországban 
kilrpótolva: Svédország lenne a Balti-ten .·,er korlátlan urnöje. Mind
ezt képesek kivívni nzon katonák, kik a németországi háboruban 
nagy gyakoriottaágra és hirnévro tettek szert. Károly szükében volt 
a pénznel{, mert a jövedelem alig tett nyolczszázezer scudót, mig az 
adósság tiz ru illióra rugott i a nagy hirnév azonban és a háboru se
gíteni fognak a bajon. Károly feltüntette a rendek elött annak szük
ségességét, hogy biztosittassanak Liefland határai valameily háboru 
esetP.ben 01·osz- és LengycloJ'!lzág köziitt, a rendek tehát pénzt sza
vaztak meg neki, mig másrészről megvizsgáltatta a Krisztina alatt 
elidegenített királyi urad::dmakat, ezeket htibérekké alakitotta át, s 
birtokosaikat egy negyedrész visszndására kötelezte. 

El lévén látva fegyverekkel először is János Kázmér lengyel 
királyt támadta meg, mint aki igényeket formált a svéd koronára 
(1655.) Kázmért a lengyelek egy nagy része nem szerette, mert el
lene volt az orsz!\g harczias azokásainak s feleségétöl fllggött. Radzi
ejowiski Jeromos alkanc?.ellár h!\borura ösztönözte Károlyt, nem kü
lönben ·a protestánsok is, a volt bíbornok és jezsuita király ellen. 
Károly tehát hadat indit, s miután Kázmér elfutott, Lengyelország 
legnagyobb rés?.ét birtokába veszi. Miután ezt iszonyu pusztítások 
között meghódította, k•·gyetlen rendeletekkel igyekezett megtartani, 

31* 
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elannyira hogy minden pártjaheli lengyelnek, ki az ellenpArtból va
lukit megöl, a meggyilkolt vagyonának felét igéri. Sokkal inkább 
szivón f0küdt Poroszország, miért is sokáig allwdozott Frigyes Vil
mos brandenburgi Vl~lasztóval, mig végre megelégedett azzal, .hogy 
az utóbbi Svéd ország hübéres(•nek nyiivánitsa magát s szabad át
vonulást engedjen :\csapatoknak s feltárja előttök kikötőit (1656). 

Kázmér nzonban ujra megjelent !! 8zámos lengyelek állottak 
pártjára, kik megunták a svédek és németek iránt tanusított ked
vezést s hitelt adtak azon igéreteknek, mellyekkcl a trónkövetelök 
nem szaktak fukarkodni ;. a helyőrségeket h•gyilkolták s behitták a 
krimiai tatárokat. Károly ennyi ellenség H az ujra éledő lázadások 
között látta, hogy lehetetlen megtartania Lengyelországot, miértis 
felosztását indítványozta, magának tartván a tulajdonképeni Porosz
országot, mig Nagy-Lengyelországot a brandenburgi választónak, Kis
Lengyelországot P~ Litvániát pedig az oro~zok nak, kozákoknak és 
Rákóczy György ere! é ly i fejednlemnek szánta. Ezen megállapodás 
következtében a brandenburgi választó egész erejéből támogatta 
Károlyt, ki csakugyan megverte a lengyeleket és ujra bevette Var
sót. Frigyes Vilmos elnyerte azt, amit ohajtott, a felsiíséget Porosz
herczegség fölött, melly valamint a warnini herczegség is Lengyel
országtól elszakítva a v!\lasztó és utódainak örökös birtokává lett. 
Károly ezáltal lemondott abbeli tervérlíl, hogy ii!lszekösse a Balti
tenger déli partjain fekvő svéd birtokokat, de uem arról, hogy be
keblezze a tengermelléki lengyel tartományokat, Ausztria megret
tent, midön látta, hogy Svédország tartományaihoz közeledik s fe
nyegeti a kath. vallást Lengyelországban, miért is arra ösztönözte 
Michelovitz Alexiust, Oroszország fejedelmét, hogy támadja meg Lief
landot, mig Leopold János Kázmér segitségére sietett. Ugyanazon 
brandenburgi választó, ki csupán nagyravágyásból támogatta a své
deket, ujolag a lengyelekhez csatlakozott, midön ezek hajlandóknak 
nyilatkoztak öt függetlennek elisraerni. 

A hollandi rendelt, kiknek kereskedelmére a Balti-tengeren 
hátrányos befolyást gyakorolt a Danzigra vetett vám, szintén hajóha
dat küldöttek s sziivetségre léptek III. Frigye>:~ dán királylyaL Ez 
látván, hogy fenyegetve van, csak zilált pénzviszonyai és a nemes
ség ellenszegülése miatt nem vett részt a háboruban, kik nem akar
tak neki csapatokat adni, mert attól tartottak, hogy azokat az alkot
mány felforgatására fogná felhasználni, - midön azonban látta a 
brömsebroi szerzödés folytán átengedett területek visszafoglalására 
kínálkozó alkalmat, li is fegyvert ragadt. Frigyes megbüntetése vé-
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gett Károly berohan Jütlanrlba, ballatlan val<meröséggel télnek ide· 
jén átkel a befagyott Nagy-Belten B hajók nélkül hadsereget szállit 
Fühnen- és SeclaHdba lovassággal és ágyukkaL Ő maga állott ka
tonái eién s ámbár a hullámok néhány zá~zlóaljat eltemettek, "a hi
deg olly iszonyu volt, ho~y fejszével kellett fölvagdaloi d kenyeret, 
a boros és a sörös hordúkat, azután pedig darabokra szeideini és föl
olvasztani, mire mindeo iz ö ke t elvesztették. A király nevette és 
megvetette mindezen kellemetlenségeket, rnellyek csupán az evésre 
és Í\'ásra vonatkoztak, ámbár neki is kijutott belölök a maga része i 
egyébre sem gondolt, csak hogy sikerüljön átmennie Halland szige
téröl Seelandba. u 1) Efölött egész Európa csodálkozott és megrettent, 
mig Knpenhága váratlanul fenyegetve látta magát. 

Rol'sklldl béke. 
Mindezck folytán a háboruskodó felek hajlandóbbak lettek a 

békére, mit már Cromwell is sürgetett, B melly Roeskildban köt
tetett meg ( 1658), a svédek megtartották Halland-ot 1 Sc:honen t 

Bleckingent, Bornlwlm-t fiiggelékeikkel, a többit pedig visszaadták. 
Károly, ki puszta nagyravágyásból és .terje~zkedés utáni só

várgásból boritotta lángba Eszakot, s ismételve fel akarta osztani 
Lengyelországot és Daniát, mit Cromwell akadályozott meg, ki bar
bárokhoz ill ö dolognak tartotta valameily nép nemzetiséget megsem
misíteni, csak szükségböl fogadta el a békét, kedvezöbb időt és al
kalmat varva a háboru ujbóli megindítására. Ene csakhamar talált 
ürügyet, midbn Frigyes hadsereget gyüjtött országa czélszerütlen al
kotmányának felforgatú,ára; bár mennyire ígyekezett h Dánia el
hárítani az általa felhozott kicsinyes üriigyeket, mégis fegyvert ra
gadt, ellevén tökélve, hogy Kopenhágából csak egy erösséget hagy 
meg a hajóhad védelmére, őmaga Schonen-be teszi át székhelyet, 
miáltal urává levén a Balti-tengernek, nyolczvanezer katonával és 
félannyí lovassal OlaHzországban köt ki, mint Tueodorik, B ott egy 
uj gótb birodalrnat alal<it. 

Illy határtalan volt nagyravágyasa l Azt szokta mondani, mi
szerint a nagy fejedelemnek szünet nélkül háboruskodnia kell, hogy 
foglalkodtassa katonáit és félelemben tartsa a szomszédokat; a jogo
kat majd a hóditás után is rneg lehet viz.sgálni. Véletlenül kikötvén 
Saclandban, megrohanja Kopenh:igát, a király azonban készen fo
gadja öt s a polgárok is fegyvert ragadnak a tulhatalmas ellen. Az 
egé~z Észak roszalta ez indokolatlan támadást. A hollandi rendek 

1) l erlvn kö\'et jeleutése a t'riW<:~ia kirú.lj'hoz. 
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hajóhadat küldöttek a dánok segitségerc, rnclly a :::lundban megverte 
a svéd hajóhadat (okt. 29.). s ellátta élelemmel Kopenhágát i a bran
denburgi választó Holeteint támadta meg, minek folytán a svédek
nek mármár szaruini kezdett kapczaj uk, midön Francziaország és 
Anglía közbeiéptek a roeskildi béke megujitása végett; hosszas és 
éles viták után végre megegyeztek Kopenhágában (1660 m:lj. 27), 
Dánia sok engedményt tett ugyan, de legalább me gm en tette becsU
letét és fenyegetett !ételét, mig Svédország megtartotta tulsulyát a 
Balti- tengeren. 

Károly ezalatt hármas hábor uba levén bonyolodva s attól tart
ván, hogy talán Ausztria is fel fog lépn i ellene, szerette volna lerázni 
nyakáról Lengyelországot, remélve, hogy Oroszországnak nem leszPrt 
kifogása, s ö szépen elbánhatik Dániával. E ezéiból Francziaország 
közbenjárásához folyamodott, s hozzáfogott az alkudozásokhoz, mely
lyeknek az olivai 1) szerzödés lett eredménye (apr. 23), meJly ép olly 
hires Északon, mint Délen a westpháliai. Ezen szcrzödés következ
tében helyreállott a béke Lengyelország és szövetsége~ei, Leopold 
csá~zár és Frigyes Vilmos brandenbm·gi választó, nem különben Ká
roly svéd király közölt i János Kázmér minden igényről lemond 
Svédország trónjára, lemond ez utóbbi javát·a Liefland Düna-tuli t·é
széröl i Klll·land visszaadatik fejedelmének. Svédországo ak, melly tel
jesen kivonult a tulajdonképeni Poroszoi'Szágból, a császár vissza
adni tartozott Mecklenburg-Pomeránia összes elfoglalt városait. 

Biztosittatván ekként a kopenhágai és olívai 8Zerzödések által 
a Svédország, Dánia és Poroszország közötti viszonyok, még Orosz
ország volt hátra. Michelovitz Alrxius nem elégedvén meg a stolbo
vai bekével suj abban Lengyelország felosztásával, el akarta foglalni 
Liefbndot, Ingermanlanciot cs Careli át. Ezeket csakugyan meg is 
hódította fegyvereM kézzel, de Kardisban (l 6 H l. j un. 21) összes 
lieBandi hóditmányainak vi~szaadására kötelezte magát, minekfolytán 
Liefland teljcsen Svédország birtokába jutott. Károly ekként olly 
háborukat idézett elií, mellyelt az ÖHszcs európai cabineteket foglal
kodtatták i elüztc a lengyel királyt, a dánt saját székvárosában 
ostromolta s az egész Balti-tengert összebarangolta, szolgasággal fc
nyegetvén a szláv és scandináv népfajokat. Hat hatalom szövetke
zett megfékezésére s ö mindegyiknck ellenállott i nagyravágyát~ának 

1) Semmiféle északi szerzödé:;röl nincseu~k annyi okm{myaink, mint épen 
erröl. Igen bölcseu föllatsználva találbat6k ezcl1 Kok Bútoire des lmittfd de paix 
czimü munkájában, mellyPt mi is követilnk. 
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csak a )Jalál vetett véget. Ez harminczhét éves korában érto öt utól j 
bátran fogadta azt é::; elismerte, hogy vétkezett ugyan, de híven tel
jesilette királyi kötelességeit s csak népe javát tartotta szem előtt. 

Egy ötéves fiut hagyott maga után öt méltóságviselö férfiu és 
anyja kormányzósága alatt, melly utóbbi kettős szavazattal volt fel
rnbáz\'a. A rendek azonban, kik attól tartottak, hogy a külföldön 
nyert győzelmek benn könnyen zsarnokságra vezethetnek, alkotmány 
ellenesnek nyilvánitották Károly végrendeletét. Midön üsszegyüle· 
keztek, egyszerre megjelenik köztök Krisztina, ki Bécsben hadsere
get kért Pomerania meghódítására, késöbb azonban megváltoztatván 
szándékát 1 felfüggesztett nyugdiját li éri j vég ü l mint ki1·álynö tér 
vissza, mint ollyan, ki csak K:üoly javá1·a mondott le. De a hiteha
gyottat gyUlölték sőt arra is kényszerítették, hogy nyiltan mondjon 
le minden igényeiröl, s a maga számára fentartott birtokokon csak 
lutheránusokat alkalmazzon. 

XI. Károly. 
A gyei·mek-ki1·ály jó szivét, helyes bolátását és rettenthetlen 

bátorságát anyja rosz nevelésének daczára is megőrizte; de még 
csak írni és olvasni sem tanították, noha a testgyakorlatok mellett he
lyes erkölcsi eszméket csepegtettek sz i v ébe. A politika a pártok 
kedvezéí!c szerint hupámzott a kormányzók gyenge keze alatt, kiket 
átkozott a nemzet, mint ollyanokat, kik c:sak saját érdeküket tartják 
szemeik előtt, eladják magukat Francziaországnak, hogy folytat
hassák azon fényüzést, mellyet még akkor szoktak meg, midön egesz 
Európa adófizetője vo:t Svédországnak, mialatt a király neveltetése 
elhanyagoltatot t, a kincölár kiürül t, a kormány za t össze bonyolódott, 
az ország ereje meggyöngült. 

Alig ragadta meg XI. Károly tizenhétéves korában a kormány 
gyeplőjét (lG 72), megesküvén 1 hogy a lutheranuson kivül semmi 
más vallást nem tür, a Francziaországgal kötött szüvetség által Hol
land ellen sodortatolt. Lihegett a háboru után, mi egyedüli nevelte
tését képezte, miértis berout a brandenburgi választó, Holland szö
vetségesének birtukaira; ez azonban meglepi a övédeke:t és Febr
beHin mellett tönkl-everi öket (1675. j un. 28). Ez nevezetes győze
lem volt, mire cöakhamar az összes hatalmasságok fölkerekednek 
a közbéke megzavarója ellen. A dánok a választóval szövetkézve 
megverik a svéd hajóhadakat és Sehoneuben kötnek ki. Egy szegény 
tartomány, mellynek alig volt két millió lakosa, hatvan év óta a fő
szerepet játszotta Európában, ugy békében mint, háboruban; hatal
máb~ keritvén a balti partokat és Liefla.ndot 1 Eszak magtárát, fe-
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nyegette Lengyelország függetlenségél s a Poroszország fölötti fen
söségre törekedett. Ha vakitólag hathattak is ezen előnyök, mcllyeket 
a király lángeszének lehetett köszönni, egy gyermek kezében csak 
hátrányuk s az adók sulya volt érezhető. A régi nagyság csajképe 
azonban még mindig tartott, elanynyira, hogy XIV. Lajos, ki szük
ségesnek tartotta birni Svédország támaszát vagy nevét, mig végre a 
tapasztalás ezen káprázatot is eloszlatta, odamiíkiidött, hogy azét
robbantsa az északi szövetséget s jó feltételeket eszközöljön ki Svéd
ország számára; ennek tulajdonitható, hogy Svédország, melly már 
széldaraboltatásnak nézett eléje, ef?:y talpalat nyi földet sem vesztett. 
Hadi dicsősége azonban elhomályosult, mint hogy csak Francziaor
szág támogatása által tarthatta fenn magát, s féltékeny hatalmak fe
nekedtek ellene. Károly láttn, hogy nem elég egy hadvezér az ország 
felvirágoztatására, mit czélul tiizött ki magának. 

Dünia. 
A scaudináv tartományokban nem lépett életbe a hübér-rend

szer, mirrtis nem azon elemekből alakult alkotmányuk, mellyeket 
máshol is ru ert ettünk. A korlátlan monarchiák iránti hajlam azonban, 
mellyet déli Európában láttunk, Északon is tapasztalható volt III. 
Frigyes dán király, kinek háboruit már előadtuk, Kopenhágát a bi
rodalom fővárosának nyilvánitotta (1658), mcllynck polgárai tanács
kozásra hivandók össze a komolyabb Ugyekben; a polgárok és egy
háziak nemesi birtokokat szerezhettek maguknak a nemesség elö
jogaival, s egyszersmind minden adótól és katonai beszállásolástól fel 
voltak mentve i minthogy azonban Frigyes Svédországgal viselt há
borui miatt olly szorult köriilmények közé jutott, hogy nem volt ké
pes fizetni a csapatokat, gyülésre hitta iissze a nemeseket, mellyen 
a nagy községek két, s a kisebbek egy képviselöjén kivül a püspö
kök, az egyeternek és káptalanok küldöttei is megjelentflk (J GGO). 

Dán alkotmüuy. 
Ezen utólsó dán országgyülés a régi helyett egy uj alkotmányt 

léptetett életbe, mellynek nem hosszas elötanácskozások, hanem a 
körülmények adtak létet s egészen a legujabb időkig tartott. Svane 
János seolandi püspök, tudós és romlatlan crkölesii fédiu, ld nagyhirnév
ben állott ékesszólása és józan szabadelvüsége miatt i N aussen János ko
penhágai polgármester, kit bátorságra tüz.clt ct·kölesisége és polgártársai
nak szeretete; végül Thurescn Frigyes, a városi katonaság feje állottak 
a mozgalom élére, egyetértve Ga bel Kristóf pénzügyi titkárraL Midön a 
király azt kivánta a gyüléstöl, hogy mérsCJkelt, de általános fogyasztási 
adót állapitson meg, minden oldalról mentességi igényekkel állották l' l ö, 
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mi viszálkodásokra nyujtott alkalmat j a nemesek, földmüvesek, papok · 
különféle javaslatokat terjesztenek elő a pénzügy rendbehozására. 
Ez a jogok megvizsgálására vezetett, s mindinkább lehetetlennek tünt 
fel bármelly reform mindaddig, mig olly oligarchia marad nz állam
ban, melly királyválasztási joggal levén felruházva, minden válasz
tás alkalmával kiilönféle jogokat csikarhat ki az uj királytól. A pap
ság tehát és a községek, az udvar által támogatva s Svane és Naus
sen rábeszélései által ösztönöztetve, azt kivánják, hogy a korona örö
kösnek nyilvánittaesék j a nemesek sok huzavona után engedni vol
tak kénytelenek. Ami inindegyik rend kiváltságait illeti, azok telje
sen a királyra ruháztattak át. 

Dániában és Norvégiában ekként megallapittatott az örökös 
korlátlan monarchia; az 1665. nov 14-röl kelt ki r á l y i t ö r v é n y, 
melly csupán V. Keresztély megkoronáztatásakor jutott tudomásra, 
a királyt minden emberi törvény fölé helyezi, s csak az ágostai val
lás érintését tiltja neld, mellyhez magának is tartoznia kell i nem sza
bad továbbá megváltoztatnia az örökösödés rendjét, melly egyként 
kiterjed a férfiakra és nökre ollyképen, hogy a férfiak megelőzik a 
nőket, mig csak ki nem halnak. Különben a király a fő az egy
házi ügyekben, ö nevezi ki a hivatalnokokat, háborut indit, békét, szö
vetséget köt, rendelkezik az egyének és j6szágok felett. Dánia ön· 
kényt alávetette magát ezen kényuralomnak , hogy mcgvédhesse 
függetlenségét, mellyet a svédek fenyegettek; ezen pillanattól kezdve 
f0lyvást erősbödött s fontos szerepet játszott a tengeren a későbbi 
háboruk alatt. 

Ill. Frigyesnek a kormányt a korlátlan uralomnak megfelelö
leg kellett átidomitania j állandó hadsereget alakított, me ll y a nemesi 
és egyházi birtokokon tábot·ozott minden tekintet nélkül a kiváltsá. 
gokra; az ország scnatusa magántanácscsá l ön; az egyházi uradal
mak és praebendák a koronához csatoltattak. Frigyes hallgatott az 
alchymistákra, kik ki.izöl a milanói Borro Józsefet és a dán Bol'ich 
Oláfot em litjük i Bot'I'O azonban az Inquisitio börtöneiben végezte 
életét, mig Borich annyira meggazdagodott, hogy ötvenezer biro
dalmi tallért hagyott orvosi collegium alapitására a fövárosban. 

A dánok előtt igen kedves maradt Frigyes emléke, ki hatvan
egy éves korában halt meg (1670), s az () utána következett jó feje
delmek alatt senkinfk sem jutott eszébe visszakivánni az elvesztett 
szabadságokat. V. Keresztély atyja nyomdokait követve megtartotta 
a régi minisztereket j nyugatindiai kereskedelmi társulatot alapitott, 
béke és háboru-joggal az indián államok irányában; <'gy másik tár· 



490 

sulat Islanddal folytatott kereskedé11t. A kereskedelmet nagyban 
előmozdította s olly hajókat szánt reá, mellycket szükség esetében 
háboruban is használ)latott. Ő alatta jöttek létre az első selyem-gyá
rak; az éjjeli világ·itá.s Kopenhágában 1G81-ben lépett .életbe j R4 
ben elrendeltetett a suly és mérték egyenlősége; uj törvénykönyv té
tetett közzé j grófságok és báróságok s a daneborgi rend alapíttatott. 
Vadászatközben megsérülvén 1 ötvenhárom éves korában meghalt 

(1G99). 
Svéd alkotmány. 

Talán Dánia példája s azon fény, mellyet Franeziaorsz~ígnak a 
korlátlan uralom adott, XL Károly svéd királyt is hasonlónak meg. 
kisérlésére ösztönözte, Evégre nem kisebb báto•·ságm volt szüksége, 
mint minöt hadseregeinek élén tanusitnttt, továbbá awa kötelesség
érzetre, me ll y szánalomra gerjc~ztdtc őt az atyái és ö maga al tal elő

idézett bajok fölött. A hatalmakkal már különféle szerzödéseket kö
tött j örökség utján megszerezte a zwcibrückcni herczegséget; az Ul
rika Eleonóra dán herczegnöveli házasság, mellyet a két ország össze
kapcsolása végett a politika tanácsolt, csakugyan létre jött, árubár 
szerelern nélkül. Látta, hogy az ors~ág bajai két sebbíJJ szár10aznak, 
mellyek: a főnemesség és a senatus. Ez utóbbi mint a fejedelem ta
nácsa a főhatalom nagy részét gyakorolta, mint kö zvetitö a király és 
a nép között, mint az. alkotmány öre j az volt egyedüli ezé l ja, hogy 
oligarchiá.vá változtassa át az egyeuuralmat, miértill csak rokonoknak 
osztogatta a hivatalukat. Egy követ fujt vele a főnemesség, melly 
telhetetleo é~ megvesz.tegcthetö levén, clfcc,;é•·elte a korona javait, 
részint Krisztina ajáudékozgatállai által, rész ín t XI. Károly kiskoru
sága alatt. Az elökeW egyének valamennyien nyugdíjakat huztak a 
külhatalmaktól, hogy é1·dekökbcn hábo1·u vagy béke mcllett müköd
jenek, s akadékw>kodjanak a lengyel királyok vá.lasztásánál 1), mig 
másrészről wentek voltak az országot terhciii adóktól. 

1) De GI'Vat l!oll:iudi követ Cllokot ir ta u l10ll: wli reudalwek l(i(í9. fcLr. 
2-r61: ,.Azt brtom, hogy ne v~s~[,tek mpg U>Oll elönyl, mellyet a pénz helyes 
kiosztásál.Jól lelJet meriteui, főként olly ta1·tományban , hol töl.Juet szokás kiadni, 
mint amennyivel bir az ember, boi semmit ~em teoznek i11gyen, hol mindenki 
eléje teszi saját ~rdekeit a l<özérdekuek, hol egyszóval senldsem lenne l'gy lé
pést a közjó érdekél.Jen, ha e>. saját ldilön érdekeire nézve is nem volna e\önyö~. 
Vannak itt urak, hih hatvan v:•gy hetvenezer birodalmi tallén·a rugó jöv!ldelem 
fölött rendelkeznek, B még Cll sem elég nal<ik; más sokkal C6ekélyehb jövedelmíí 
urak csupán borra u(•gy vagy ötezer tRIIért költenek év,ukint; végiil egy sinc~, 

kinek ne vu'na szüksége a hó.boru aj!Índékaira vagy a szövetsége,ek hökezüsé

gére. Fraucziaor6zágnak illy eszközök folytán itt miudig ~&ját piÍrtja van: An· 
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Károly ös~;zcgyüjtvén a rendeket (1680), azon kérdést intézte 
hozzájok, vajjon köteles-e a kiníly, midön elérte nagykoruságát, fen
tartani azon kormányformát, melly kiskorosága alatt alapittatott; 
milly jogokkal ruházza fel az alkotmány a senatust; miért tekintendő 
ez közvetitőnek a király és a négy rend között. A gyülés azt vála
szolta, hogy a király semmiféle kormányformához uincs kötve, s 
uralkodásáról csak Istennek tartozik számolni; a senatus nem ké
pez közvetítő rendet ; ohajtja, hogy a király alak itson valameily 
kormányformát, csatolja vissza a koronához az ajándékozás által el· 
idegenitett jószágokat, mit már X. Károly is elrendelt. Erre vád 
alá fogták és elitélték a kormányzókat; a !{irály támogatta a há
rom alsó rendet, mellyek a főrend megbuktatására törekedtek; az 
ország senatusát királyi tanácscsal váltotta fel s kijelentette, hogy 
csak a királyt illeti meg a törvényhozói hatalom. Károly iilyformán 
a nemzet ohajtásából lett korlátlan uralkodóvá. 

H hatalmával nem élt vissza; tekintet nélkül a személyekre, 
nyolczról ötre szállitotta le a törvényes kamatokat, mi csak a közhi
telnek vált javára. Intézkedéseiben azonban öakénykedésekre és 
tulságokra engedte magát ragadtat.ni j a lieBandi nemesek jószágait 
a jövedelem egy negyedrészével terhelte, s azokat, kik ez ellen fel· 
azólaltak, halálra ítélte, mit aztán örökös fogsággá változtatott. Ká
roly illy intézkedések által fel virúgoztatta a pénzügy et, eltörölbette 
a rendkivüli adókat, föfigyclmét a hányakra és kereskedelemre for· 
ditotta, az idegen kereskedöket kiváltságokkal mag ához édesgette 
és elömozditotta a tengeri kereskedelmet. 

Károly Gusztáv alatt Palmstruch János egy bankot alakitott 
(16óG) két kivaltsággal; ezek értelmében Stockholmban és cgycbUtt 
l o ro b a r d ok a t, vagyis olly bankokat alapíthatott, mcllyek zálogra 
kölcsönt adnak, egy évre és lia t hétre; a legalább négyszáz biro· 
dalmi tallch·t tevő ősezegeknél hat, ezer t&llérnál pedig nyolcz ét~ egy 
negyed kamat járt száztól j tovabbá egy váltó-bankot is alapíthatott, 
hová minden magán-cmber tehetett Ic összegeket, éspedig száz scu
dót rézben, vagy ötven ducatut aranyban, vagy száz birodalmi tallért 
vagy kétszáz scudút ezüstben, mirc folyó számlát nyitottak neki 

glia av: utóbbi háiJorubau ~ziutéu illy eszkijzök által jutoLt t.nl~ulyra; szükséges, 
hogy ti is ezekhez folyaruodjatok, !Ja teljcsen el altarjátok szakitnni Svédorazágot 
Francziaor;zágtól. Söt én rövidebbuek, kevésbbé költségesnek és vetizélyesnek 
tartom ezen utat, me rt huszezer tallérral többre lehet meuni, mint huszezer ka· 
tonával, E tekintetben nem teözek külöJ?bséget a királyuli és magáuosok között, 
linnál is ;, kilbb, mert folyvást pénzzavarban van st!J. ~ 
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ro indhárom pénznem ben. Ezen intézmény, melly clejénte előnyös 

volt, késöbb hátrányossá lett a pénzügyre nézve; miután ugyanis je
gyei igen keresettekké lönek, a bank két millió hétszázezer scudóig 
bocsátott ki jegyeket. Midiin XI. Károly ujitásai következtében az 
érr.zpénz ismét megszaporodott, a jegyek hitele. annyira megcsök
kent, hogy a bank 1668-ban fizetésképtelennek nyilvánitotta magát; 
ekkor a rendek magukhoz vonták és nemzetivé alakitották át uj 
rendszabályokkal. 

Károly többé nem akart kardot rántani bármilly alkalmak ki
nálkozzanak is, miért 1696-ban a háboruskodó hatalmak által közve
titőnek választatott a ryswiki béke megkötésénéL J 6zan, muokás, 
telve a királyi kötelmek és királyi méltóság eszruéjével, egyszerii 
egészen a tulságig , negyvenegy éves korában halt meg (L 7 !:J 7: 
ápr. 15.) 

Egy tizenötéves, nevét viselö fiut hagyott hátra, ki art'a volt 
rendeltetve, hogy nem ugyan a legszebb, de a legfényesebb szerepek 
cgyil{ét játszsza a történelemben, s ki ahelyett, hogy saját javára 
használta volna fel azon szilárdságot, melylyel atyja a trónt felru
házta, azzal mások országainak felforgatására és saját birodalmának 
tönkretételére élt vissza. 

BUSZONNYOLCZADIK FEJEZET. 

L e n g y e l o r sz á g. 

Lengyelországnak fölötte hibás alkotmányával 1), a kozákokkal 
s a folyvást növekedő szomszéd hatalmasságokkal kellett küzdcnie, 
mellyek már ekkor földarabolásán törték fejiiket. A kozákok Khmi
elnicky hetman vezetése alatt VII. Ulászló halála után (v. ö. XV. 
könyv. 895. lap.) ujból betörtek az országba s megvervén a lengye
leket és egész Lembergig hatolván, hétszázezer forintra rugó sarczot 
vetettek ki, Zámo~cot ostrom alá fogták s meghagyták az. ország
gyülésnek, hogy II. János Kázmért válaszsza meg, ki hosszu és viha
ros viták után csakugyan királylyá lett. Ő III. Zsigmond eiUzött 
svéd királytól és ausztriai Komtantiától származott; egy spanyol 
hajóhadat vezetett Frallcziao!'szág ellen, de elfogatván és börtönbe 

1) Lengnich els Chwalkowskl, Jua p11blicum regni Polottic/.6. 
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vettetvén, csak U!Aszló könyörgésére bocsátották szabadon, mire 
Olaszországba utazott, hol Lorettóban annyira magábaszállt, hogy 
jezsuitává lett, késöbb pedig biborookká neveztetett ki. Feloldatván 
fogadalmaitól, h·ónra lépett és megházasodott, de azért nem szünt 
meg sem ájtatos lenni, sem szeretni azon rendet, mellynek tagja volt. 
Nem levén képes szépszerével elbánni a kozákokkal, kénytelen volt 
hadat inditani ellenök, mire háromszázezer· kozák és százhatvanezer 
tatár özönlötte el az országot. Kázmér megverettetvén és bekerittet
vén ( 16 ·>l), ujra meg kellett erőRitenie ellenségei ősi alkotmányát; 
negyvenezeret hadseregébe vett fel közülök és megigérte, hogy a 
görög vallást egész birodalmában eltürendi s hogy ül é ss el ruházza 
fel a senatusban a ki cwi görög érseket; kötelezte magát, hogy a 
tatárok kánjának évenkint kilenczvenezer forintnyi adót fizet. 

A gyalázatos szerzödés nem Rokáig tartott, a tatárok és kozá
kok megverettek, de a nemesek között ujra fölmeriilt féltékenyke
dések megakadályozták a királyt a vállalat befL·jezésében, s a helyett 
hogy kiirtotta volna őket, ltevésbbé mrgalázó egyességre lépett ve
lök, huszezerre szállitván le a zsoldosol< számát. KhmielnicJ.:y Miche
lowitz Alexius orosz czártól kért segitségd, ki nem annyira a rokon
ság, mint inkább azon vágytól ösztönöztetve, hogy visszaszerezze a 
birodalmától elszakított tartományokat, elfogadta a kozák( k meghó
dolását (1654). Ebhöl háboru kcletltezett Lengyelországgal, melly 
utóbbit a svédek is háborgattált, s igy minden oldalról a rövidebbet 
huzta. A czár azonban gyanakodni kezdvén X. Károlyra, elfogadta 
János K1izmér ajánlatait (I 656) j minek folytán fegyverszünet kötte
tett, mellynek értelmében Oroszország megtartotta hóditmányait, s 
szövetségre lépett Lengyelországgal Svédország ellen. A kozákok 
hetmanja ezalatt Svédországgal alkudozott Lengyelország felosztása 
végett, továbbá a brandenburgi választóval, Radziwil wiln,1i kor
mányzóval és Rákóczy erdélyi fejedelemmel. Ez utóbbi, ki Lengyel
ország II ón jára vágyakozott, csakugyan betört Lengyelországba, dc 
mert Svédország Liefland védelmére volt kénytelen sietni, nem ha
tolhatott clöre. 

Khrnielnicky megör·egcdvén 1 fiát Györgyöt választatta meg 
utódjává clsö minisztere Wigohiski János gyáronoksága alatt (1657) j 
ez azonban rábírta a moskovitáka.t, hogy öt nevezzék ki fejedelemmé, 
mire maga részére hódítván az elégedetlen nemzetet, fellázad ellenök 
sa kozákokat Lengyelország fenhatósága alá tereli vissza ollyképen, 
hogy a kiewi, csernikowi és brailowi kerületek egy ktilön fejédelemséget 
alkossani!.k Oroszország név alatt, s Lengyelország három nemzetböJ 
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állónak tekintessék: lengyel, litván és orosz. A hetman erre rögtön 
a moskoviták ellen indul, néhány elégedetlen kozák azonban Khm i
elnicky Györgyöt kíáltja ki, kit Moskovia is megerősit; illyfor
mán két hetman lett, egy orosz és flgy lengyel. 

A háboru illyformán soha sem ért véget Orosz- és Lengyelor
szág köz15tt; a kozákok majd eme majd amR félhPz csatlakoztalt; a 
roszul fegyelmezett csapatokat a királyok folytonos háboruval voltak 
kénytelenek elfoglalni; a fegyverszűnetek é11 békekötések semmi ha
tálylyal nem bírtak. Ámbár az andrusowi fegyverszünet (líl67) meg
állapitotta a kozákok felosztá~át a két hatalom között, a viták ujból 
megkezdettek, mik ez időtájban a legnevezetesebb eseményt képez
ték ~~szakon, minthogy következményiik Ukrania, a tatárok és törö
kök elleni védbástya meghódítása Wn. 

A n~'mzet zöme ezalatt nJomoru szolgasáJ;ban sinylett nem is
merve hazát, nem látva egyéb orvosságot bajaira, mint ha valameily 
kül ellenség tör az országba. A nemzetisl1g élénk érzete számos hösi 
jelleget hozott létre a nemesek között, másrészről azonban mPggyü
löltette velök azon módositásokat, mellyPket az előrehaladott müvelt
ség igényel t. A ldrályválasztás majdnem k Myavetye mellett történt, 
s mig a nem zet a lr.gmélt6bbat sürgette, a választás annak javára 
dőlt el, ki többet ajándékozott a választóknak. A gögiii-1 és romlott 
nemesség, mellynek a cselszövények képezték éltetil elemét, féltékeny 
volt a választásra, mert a fömalmak l{ilátást nyujtott a trón elnyer
hetcsére, mig az apró nemeseket biztos nyl'reséggel kecsegtctte. A kor
mányzatot utnak tekintették a meggazdagodásra. Sicin:-~ky litván kö
vet egy izben tiltakoz:Íl!a által me g a l{ as z t o t t a az országgyillést; 
ebböl az ugynevezett l i b c r um v e t o származott, me Ily által egy 
egyén képes volt kijátszani a tiibbség jogait. Egymást követték az
tán a legviharosabb és semmit nem határozÍl országgyiilések, minthogy 
egynek ellenmondása minden hatáTozatot lehetetlenné tett. Ehhez já
rultak a vallási viszalkodások. A király katkolíkus volt1 de azért tü
rettek a diseidensek is; a püspökségek dus javadalmakkal voltak el
látva, s gyakran kettő is volt egy városban, latii.t és görög; az alsó 
papság szük viszonyok között tengődött, s a püspököket jog szerint 
ülés illette meg a senatnsban. A lutherannsok között számos felekezet 
alakult; a görög egyesültek és szakadárok halálra gyülölték egymást. 
Dis si d e n sek-nek neveztettekiáltalába n a nem katholik usok1 kik nagy 
és alaktalan pártot képeztek, mellyhez tartoztak a gytilölt, ámbár nagy
számu so c i n i a n us ok is, kik eretnekeknek nyilvánittattak s ki
zárattak a vallásszabadság élvozetébiH, főként mióta nyiltan a své-
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dekhez kezdtek szitani. Ezek az olivai békében teljes tfirelm~t kö
veteltek a dissidonsek irányában, " halálbüntetés eltörlesén ldvül 
azonhan alig voltak kép(~sek egyebet kivinni. 

Mindezf'n bajok sulyosan nyomták János Kázmér szivét, ki az 
országgyülésen a következi) látnoki szavakat mondotta: "Volt idö, 
midi"ín egyszerihég, őszinteség B az igazság BZeretete uralkodtak; 
atyáink még a pá1·toskodások között is mentek maradtak az idegen 
befolyásoktól; nem .volt zsoldos katonaságok, nem ismertek a harcz
téreken s a katOJ'ai szövetkezések ben keletkezett pártof!kodásokat j 
nem volt példa rá, hogy az eri5szak adott volna fejedelmet Lengyel
országnak; senkinek sem jutott eszébe, hogy a szomszédok valaha 
feldarabolhatják a párto!'!kodó Lengyelországot s a köztársaság a 
nemzetek zsákm~\nyává lehet. Vajha csalatkoznám

1 
de ugy tünik fel 

előttem, mintha látnám már a'f.on pillanatot, midéin a moskovita és a 
kozák összehivják nyelvrokonaikat B maguknak tulajdonitják a litvá
niai nagyherczegséget j Nagy-Lengyelország meg leszen nyitva a 
brandenburgi nagyravágyása előtt B ki tudja v~jjon fegyverrel és 
szerzödéRekkel nem tart e reánk még Poroszország is igényt! De 
Ausztria sem akar koncz nélkül maradni, s mármost is pillantgat Kra
kóra. Ezen szomszédolt inkább ohajtanak egy darabot birni Lengyel
országból, mint olly fejedelem kezében Mtni a monarchiát, kinek ha
talmát a nemzeti szabadságok korlátozzák." 

Meghallgatták de nem ha,itottsk reá, söt inkább ellene fordultak 
a lengyelek, mert azon következtetést vonta szavaiból, hogy még az 
ö életében válaszszanak királyt. A kedélyek elkeseredtek, a seregek 
szövetségre léptek egymással olly ezélból, hogy huszonhat millió fo
rintra menö hitelt fizettessenek ki maguknak, s ámbár nyolcz mi1Ii6val 
is megelégedtek, a kormányt is ujjá akarták alakítani, ~1ibö\ lázongá
sok és vérontások származtak. 

l.ubomirRkl zn,·argilsol. 
Az ellenzék élére, mellynek ezé! ja főként annak megakadályozá

sa volt, hogy az utód még a király életében megválasztassék, Luho
miraki Sebestyén- György hatalmas és ritka tehetségű ur állott (1664), 
ki megbukván, bec3ületének és életének elvesztésére ítéltetett, fátá
bornagyi állását pedig Sobieski János nyerte el. Luhomirskinak si
került megszöknie, az országgyűlés azonban mindaddig vonakodott 
folytatni tanilcskozásait és segélyt szavazni meg a hadsereg számára, 
mig igazsagot nem szolgáltatnak az elitéltnek j az ország fellázad j 
Lubomirski visszatér nyolczvan emberrel, kikhez számosan csatlakoz
nak; győz s behatol Nagy-Lengyelországba, hol kedvező fogadtatásra 
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találván, rende'! csatábanlegyőzi a királyt. V égre magok a püspökök lép
nek közbe, hogy kiegyezkedést hozzanak létre, s Kázmér megígéri, hogy 
mindcnt feledni fog s többé fl em fogja sürgetni az utód megválasztását 
(1666.) 

Ezen erélytelen király, kit senki sem szeretett, egészen felesé
ge, Gonzaga Mária Lujza befolyásától függött; ennek halála után 
(1667) érezvén, ho~-:y többé sem vezetője, sem tanácsadója nincsen, 
elhatározta, hogy le fog köszönni. Bár menynyir~ igyekeztek is lebe
szélni határozatától, visszavonult a St. Germain de;; Prés szerzete
sek közé ( 1668 sze p t. 17), s hatvanhárom ével! korában meghalt (!672); 
ö volt a Wasák utolsó férfi iva léka. 

Az uj választásra feltétlenül tüzték ki, hogy a király nem mond
hat les nem nev•1zhet ki utódot maga helyett. A csclszlivények ert'e 
csakhamar megkezdöttek az idegen vágytársak között s annyira fa
jultak az erliszakoskodások, hogy pisztolyokat sütiittak egymásra a 
gyülésben; végre Wisniowiecky (Koributh) Mihályban állapodtak 
meg (1669.) Ez a Piast-ok kitünő nemzet~égéböl származván, minden 
vagyonától megfosztatott a kozákok által, minek folytán nyugdíjból 
élt és sohasem vágyödott a trón után, mellyre sem hivatást, sem ta
pasztalatot, se u batorságot nem érzett magá bau. Annyi bel- és külvi
szály közepett nem csoda, ha csakhamar mindenkinek rokonszenvét 
elvesztette j ehhez járultak móg a töriikök betörései, mellyeket nem 
volt képes visszaverni. A nemess<~g nem aka1·t fölkelni, mig ma· 
ga a király nem tudta mit csináljon az ellenséges confoederatiok
kal, mellyek egyike a királyi tekintély mollett, másika pedig ellene 
k tlzdött. 

Sobieski (lll.) Jáno;;. 
Ez utóbbi élén Sobieski János megmentette az országot a pol

gári háborútól s az ottománok berohaná~ától; érdemeiért királylyá 
választatván (1674)1 megmentette Bécset sa kereszténységet( 419 lap.). 
Mintho;;y vitézsége miatt mindenki ohajtotta megnyerni szövetségét, 
nagygyá lehetett volna, ha i8mcrte volna a királyi kötelmeltet s nem
zete jo~:ait j ö azonban személyes n11gyravágyáshól, hogy biztosithas
sa fiai jövőjét, Oroszországgal szövetkezett, s átengedte a czál'llak 
ar. előbbi hóditmányokat Litvániában Smolcnskkel és Kis-oroszol'· 
szággal, Kiewet éi'l a zaporogiai koz1íkokat, mikért kárpótlás fnjéhen 
hatvanezer rubelt kapott. 

. Lengyelország tehát mindinkáhb közeledott feloszlásáboz. Az 
olivai békében átengedte a felsliséget a Porosz- herczegs~~ fölött s 
lemondott Liefh!lldról Svédország javára; must Li l ván iá t és Ukra-



497 -

niát engedi át Oroszországnak, melly fölött mindezideig fölénynyel 
birt. Az orszá.got azonban ennyi áldozat árán sem volt képes bizto
aitani a tatárok berohanásaitól, s a krimiai kán egész Lembergig 
hatolt, miután előbb elpusztította a Duiester miigött fekvő terüle
teket. Magában az országban ezalatt mind hevesebbekké lőnek a 
villongások, s az or&zággyülések a legviharosabb j eleneteknek 
voltak szinhelyei. Ez bénítólag hatott a kül háborura, s nem lehetett 
tiibbé visszafoglalni Kaminiecct, mi a hadjárat föczélját képezte. 
Sobieski, ki kitünő nevelésben részesült, természeténél fogva jó 
volt, őszinte a szerzödésekbeu, lovagias a háboruban, a nök iránti 
elözékenységben, az ajtatosságban, kit egyideig hősnek tartottak, 
késöbb elvesztette hitelét, midön olly lassan ment a török háboru. 
Végül egész a fukarságig vitte a takarékosságat; ritkán mutat
ta magát Varsóban, hanem tartományról tartományra k6borolt· 
Országa bajai keserüséggel töltötték el halálos ágyán (1696)1 s 
midön arra figyelmeztették, hogy végrendeletileg tegyen eleget egy
valakinek, igy szólt: "Minek? nem látjátok, milly szédelgés szállotta 
meg a lengyeleket? Milly szerencsétlenek a királyok! életünkben 
parancsolunk, anélkül, hogy szavunkat fogadnák j s vajjim enge
delmeskednének-e halálunk után? Dicsérem azt, ki életében segit 
embertársain és barátain, de ki tudja, hogy az, mit halálakor hagy, 
átmegyen-e örököseire? Olly nemzetnél, hol az arany parancsol, az 
ezüst i tél." 

Az örükösödés miatti veszekedések valóságos pokolt idéztek 
elő: a hadseregek szövetkeznek, hogy zsoldjaikat követeljék j az 
özvegy saját fiaival pörösködik; a litvánok egyenlö jogokat követel
nek a lengyelekkel; a királyválasztó gy ülésen fegyvert ragadnak egy
más ellen. Sobieski fia öt millio forintot igér, ha megválasztják, 
s évenkint százezret hadi foglyok kiváltásárá. Frigyes Ágost szász 
választó, ki nem haboz koczkáztatni egy szép ország birtokát a len
gyel udvar viharos fényeért, tiz milliót igér j s minthogy harminczezer 
emberből álló saját hadsereggel bir, visazahóditja - ugymond -
Kaminiecet, Ukraniát, Oláh országot, Mold v át, P odoliát j az ország
gyülés minden felszólítására saját pénzén hatszáz katonát fog kül
deni. XIV. Lajos minden követ megmozdított Conti herezeg javára, 
ki már a szavazatok három negyedrészét nyerte meg, midön pénz
zel számosan elcsábittatván, vele együtt Frigyes Ágost is kikiáltatott, 
kimint kÖzelebb levő tulsulyra verglidött és megkoronáztatott. ( 1697) 1) 

') Lásd e könyv végén a l'elvild9ositó J~9yzetekee L) alatt. 

XVI. 32 
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Erre Conti herezeg is megérkezett; 8 azt hitte, hogy egy pártja
beli hadsereget fog találni, mig a lengyelek azt reméltek, hogy 
milliókat hoz magával. Látván a kölcsönös csalódást, visszautazott, 
s Ágost elismertetett. De fentartható volt-e a királyi tekintély, midön 
a választás szabadsága egyértelmü volt a szavazat eladásának sza
badságával? 

Ezen ország bajai, fájdalom! csak halálával érhettek véget. 

BUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. 
O r o s z o r s z á g. 

A Romanowok. 
A tulauly Északon egy uj hatalomra szállt át a régiekrőL 

Oroszorsz:íg három századon át távol állott az európai politikától 
és milveWdéstöl, minden erejét saját nemzetiségének megalapítására 
fordította, elkülönítve azt a mongoloktól, s megszilárditva az rgyed
uralmat. A moszkvai nagyfejedelmek I. Kalita Jánostól (Ivan) a 
vak III. Vazulig 1) (Vl28-1462) minqen igyekezetöket erre for
dították, Moskovia politikai létezeijét azonban csak Ill. Iván bizto~it

hatta. Kalitának csak mint a mongolok ügyes azoigájának volt sze
renoséje; III. Donski Demeter legyőzte Mamai-kant-, de saját fővá

rosa hamuvá lett, s kénytelen volt meghódolni Toktamisb-nek; 
utódj11 csak a fiintartá~hoz értett, RŐt ez sem sikerült neki teljesen, 
s igyekezett jó lábon állani a mongolokkal; unokája képtelen levén 
ellenállani egy maroknyi tatárcsa.patnak, mind mélyebbre sülyedt. 
Az aranyos horda és Litvánia képezték hah\rait ezen birodalom 
szük látkörének, melly nem ismerte önmagát. 

lll. h'íUJ. 
Midőn azonban Amerika fölfedezésével Európa szine is meg

változott, a az ausztriai ház nj politikája fellázitotta Magyar, 
Cseh- és Lengyelországot, III. Iván (1462) É~zaknak is poli
tikai fontosságot szerzett. Majd erőszakkal, majd ravaszsággal, 
bátran és tartózkodva, eszélyes háboru- és békerendszerrel, 
egyt~sülve Nyugattal, dc anélkül, hogy ennek viszonyaiba en
gedné magát bonyolittatni, ügyesen választva meg az eszközöket 
czéljai kivitelére, anélkül, hogy bárki által eszköz gyanánt engedné 
magát felhasználtatni, biztositotta Oroszország függetlenségét egy 
nomád néptől 1 s tiszteltté tette magát Kopenhágától Rómáig, 

l) Láscl a XIII. könyv 27. fejezetét. 
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és Bécstől Konstantinápolyig, egy sorba hnlyeztetvén a császá
rokkal és sultánokkal. 

Nagy előnyére vált, hogy huszonegy éves korának erőteljében 

jutott a trónra s ezt negyvenhárom évig tartotta elfoglalva. Elő

ször is egy birodalommá kellett egyesitenie a különféle fejedelem
ségeket, melly ezáltal elég edls legyen lerázni vállairól az idegenak
töli fUggé~t, visszaszerezni az elvesztett tartományokat s megujitani 
a régi határokat. Az oroszországi nagyfejedelmek, kik adót fizettek 
az aranyos hordának, állva fogadták a Kapcsak küldöttjét, egy csésze 
lótejet nyujtottak neki, mellyb<H ha egy csepp azon paripa sörényére 
esett, mellyen a ltüldött ült, le kellett nyalniok. Iván visszautasitotta 
ezen megaláztatást, s midön Achmet kán egy nagy pecséttel ellátott 
parancsot küldött annak követelése végett, lábbal taposta a paran
csot s megölette a követeket, egynek kivételével, ki hírül vigye a 
Kapcsaknak a dolog mibenlétét. Achmet IV. Kázmér lengyel király 
által is bujtogatva berohan Oroszországba j Mária nagyherczegnö 
azot;~ban bátorságot önt férje lelkébe, a papok felélesztik a hazasze· 
retetet, s Achmet, elvágatván utja az orosz hadsereg által, visszavonul
ni kénytelen, mialatt a nogai tatárok meglepik és megölik, s az 
aranyos horda szétszóratik. Oroszország ekként anélkül, hogy csak 
egy csatát is koczkáztatott volna, megszabadult a tatároktól (1481 ). 

Iván, miután függetlenné lett, kényur akar lenni. Nowgorod 
itélethozási kiváltsággal és önkormányzattal birt, hasonlóképen 
Pskow is j a németországi szabad városok példájára külön p o sa d
n ik-uk vagy főnökük, választott biróságaik és nagygyüléseik 
(v e t c h es) voltak, mellyekre a polgárok valamennyien a nagy ha
rang hi vására sereglettek össze. Iván igy szólt hozzájok: "Uralkodni 
akarok ugy Moszkvában, mint Nowgorodban; uradalmakra van 
szükség('m területeteken; mondjatok le a posadoikról és a harangról." 
- A várost fegyverrel hódította meg (1471), a helyhatósági kor
mányt meghagyta ugyan neki, de a békében párthiveket szerzett 
magának ~ önkényüleg szolgáltatott igazságot, mig végre bizonyos 
ürügy alatt teljesen eltörölte a köztársaságo t (14 77); a függetlenség 
utáni törekvéseket szigoruan elnyomta, s a lakosok közől sokat 
megöletett, E>okat pedig elhurczoltatott. Nowgorod ifjabb nővére, 

Pskow, megtartotta az önkormányzat némi árnyékát a teljes meg
hódolásban. Az orosz monarchiához ekként lassan las9an hozzá
csatoltatott a nagy Permia (1472), Twer, Vernia, Rostow, Jaro3law 
herczegségek (1485), a viatkai köztársMág, Arsk és a yngrok tar
tománya (14~9.) Iván crrr. n m i n rl n n 0 r o~ z ok c z ;Í. t· j a czimet 

:12"~ 
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vette föl (1494.) Lengyelországgal Litvánia miatt folytatott hábo
rnit már emlitettlik (XV. könyv. 884. lap.). 

Felsö-Ázsia sikjairól a kazáni és astrakani, nem ktiiönben 
a sziberiai tatár hordák még mindig majd a Daieper, majd a Karna 
mellctt mutatták magukat s mozdulataikat a litvánokkal egyetértve 
intézték. Mengli Guerai, krimiai kán, a nagyfejedelem szövetségese, 
teljesen megsemmisi tette az aranyos hordát; Iván erre elfoglalta Kazán 
országot, melly e pillanattól kezdve Oroszországtól kapta feje
delmeit (1486) 

Iván a vallási dolgokban is ftlggetlen akart lenni, Arnbár a 
lelki hatalom egyel8re a moszkvai metropolita kezei között volt 
még, Iván saját akaratát ~rvényesitette a zsinatokon. Ezek egyike 
kárhoztatta a judaizansok felekezetét, mellyet 1470-ben Skaria 
kiewi zsidó alapított, tagadva Jézus istenségét s az evangélium igaz
ságát, csupán Mózes törvényét ismerve el isteni eredetünek és azt 
állitva, hogy a Messiás még csak ezután fog eljönni. Ezen tiszta 
judaismus ujság gyanánt tünt fel, sokan elfogadták még az elökelök 
közöl is, s hiveik tiszta erkölcseik által tüntettélt ki magokat; számuk 
annyira szaporodott, hogy egyikök moskvai metropolitává lőn, s 
ekként egy zsidó volt a keresztény papság feje. Iván elejénte 
pártolta, késöbb pedig kárhoztatta öket, de nem engedte, hogy 
megöle_ssenek. Egy másik zsinat megujitotta a papság fegyelrnét, 
eltiltván a simoniát, ujraszervezvén a zárdákat, megtiltván az öz
vegy papoknak a szent mise áldozat bemutatását, a karbani éneklést 
hosszu öltöny nélkül, s a parochiai jövedelmek egy negyed részé
nek beszedését. Iván teljesen le akarta foglalni a papság jószágait is, 
de visszatartották szándékának valósitásától szent Wladirnir szavai, 
mellyek Jaroslaw törvényeiben foglaltatnak: "Aki elfoglalja 
- ugymond - az egyház javait s a püspökök tizedét 1 hamindjárt 
fiam vagy utódom lenne is, átkozott leszen ezen és a másvilágon." -
A bölcselkedő II. Katalin azonban nem ijedt meg ezen átoktól, ha
nem lefoglalta a jószágokat és fizetéseket szabott ki a papság számára. 

Bessarione bíbornok, ki folyvást szivén viselte a görög egy
ház egyesitését a lational, czélja valósitásának megkönnyebbitése 
végett arra ösztönözte III. Ivánt, hogy vegye nöül Zsófiát, a Ró
mába menekűlt paleolog Tamás leányát; a bojárok örömtelve moo
dogatták, hogy maga az Isten küldött a nagyfejedelemnek illy ne
mes jegyest, ki azon császári fa sarjadéka, melly árnyékával egykor 
az összes keresztény orthodox testvéreket takarta; Moszkva ezáltal 
második Byzancz-czá válhatik, sa görög császárok jogai a nagyfeje-
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delmekrc szállnak '). Zijófia, vagy mint ök nevezték, Mária, ámbár 
Rómában neveltetett, híven követte a görög szertartásokat. Kivüle 
még számos, Görögországból menekülö tudósok jöttek az uj biroda
lom fővárosába, kik könyveket és a latin nyelv ismeretét hozták ma
gukkal, mi uj kapocs gyanánt szolgált az európai nemzetekkeL Leg
inkább Lascaris Demeter és Tódor terjesztettek némi mü
veltséget. 

Minthogy az uj Kreml háromszor összedőlt, Iván külföldi mü
vészekhez fordult, s behitta Fioravanti Aristotelest Bolognából, kit 
akkor Konstantinápolyba is híttak, s ki tíz ruheit vagy két font 
ezüstöt kért, hónaponkint A templom négy év mulva elkészült 
(l 479), mialatt más építészek, nevezetesen bizonyos milanói Aloisio, 
palotákat emeltek. Antonio Sola.ro Péter szintén a Kremlben épí
tészkedett j a genuai Bossi Pál az á g y uk ki r á l y á t ( czar pnschka) 
öntötte, Aristoteles pedig megjavította a pénzek verését. A Petscho
rán tul fekvő réz- és ezüst- hányákat müvelte, mellyek 1491-ben 
födöztettek fel két német és két or·osz által. Állomásokat készítettek, 
hol az utasok lovakat és szállást találhattak, sőt sokan ingyen is 
követelhették azokat, mint a tatárok között. A hansa-városok now
gorodi bankjának megsemmisitése által Iván ezen kereskedelmi 
zsal'Dokságtól is felszabadította alattvalóit. 

A bojároknak vagyis az első hódítók utódainak hűbéreket 

adományozott olly kikötéssel, hogy háboru esetében bizonyos 
számu embereket szolgáltassano.k i ezzel egy uj hadsereget és nemes
séget alkotott azon politikai előjogok nélkül, mellyektől az apró 
független fejedelmeket megfosztotta. Az 1497-ben közzétett törvény
könyv ezerint az uralkodó, ki alattvalóinak föbirája, a biráskodási 
hatalmat a bojárokra és azon fiaikra ruházta, kik hübéreknek van
nak bírtokában i ezek azonban caak ugy hozhattak végleges ité
letet, ha egy öreg és a polgárok által választott jámbor férfiak ál
lottak mellette. Az uralkodó megsemmisítbette az igazsággal és 
törvényekkel ellenkező ítéleteket. Az ezek által kiszabott tul
ságos büntetések magukon hordják a barbarság bélyegét j a 
kinzás és a párbaj megtartattak; a szolgaság azonban enyhíttetett, 
minthogy nem köteleztettek reá annak felesége és gyermekei, ki 
hatósági rendelet következtében adatott el. A szolgaknak bizonyos 

1) Karamain Miklós, Oroszország eört~nele, 1818. - Biatorica RU8aiae manu
menia ex amiquia exlemrum gentiu·m a1·chiviia et biblwthecia deprompla ab A. J. Tur. 
genevio. I.· k. - Scripta varia a aecrelo archivo vaticano el aliia archiviia el bibliothecis 

1"01nani' rxcerpla cu,.tinena, inde ab anno MLXX ad annum MDLXXXIV. 
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föltélelek alatt meg volt engedv., egyik faluból a másikba költözni, 
vagyis urat cserélni. 

Iván rendezte az Európávali viszonyokat; követeket küldött 
a pápához; a dán királyhoz, ki szövetségre hit ta öt fel Svédország 
ellen j Curvin Mátyás magyar királyhoz, kivel egy, Lengyelország 
ellen inté:tiendö támadásban egyezett meg. I. Miksa császát· minden
ben kedvét kereste, hogy Kb.mér lengyel király elleni támadásra 
birja. Iván visszautasitotta Albert badeni herczeget, Miksa unoká
ját, ki egyik leányát kérte nőül, rnint olly szövetséget, melly nem 
illik hozzá, a ke l e t i cs ás z á r ok t e st v é r é h e z, kik midön 
Konstantinápolyban telepedtek le, megelégedtek azzal, hogy Rómát 
a pápáknak engedték t\t 1). Oroszország tiszteletet szerzett magának 
Em·ópa előtt, s ez imeréhe Oroszor;~zág sz. Györgyével együtt a Paleoló
gok kétfejü sasát is fölvette, remélvén, hogy sikerUlend kiüznie a törö
köket Görögországb ól, miként 11 tatár<lkat Moskoviából. A német császá
rok, kik clejénte elősegitették Oroszország terjeszkedését, most 
megijedtek tőle, s V. Károly 1520-ban a következöket írta a német
rend nagymesterének : "Nincs helyéu, hogy Oroszország olly nagy 
hatalomra tegyen szert, s szükséges, hogy Lengyelország területép
sége az europai egyensuly érdekében sértetlenül fentartassék" 2). 

A Porta azonban még túlsulyban állott Oroszország fölött, s 
Iván nem volt képes tiszteletben tartatni Azowban és Kaffaban le
telepedett kereskedöit. II. Bajazetnek a következöket írta 3): "Azon 
orosz kereskedők, kik mindkét országra nézve előnyös kereskedés 
végett ját·ták be birodalmadat, panaszokat intéztek hozzám a hi
vatalnokaid részéröl tapasztalt rosz bánál:lmód miatt. A mult nyá
ron arra kényszerítette öket az azowi basa, hogy köveket fejtsenek a 
városban eszközölt építkezések számára j azovri és luffai kereskedö
ink feleát·on kényszet·ittetnek eladni áruikat; ha valamellyikök be
tegségbe esik, lepecsételik portékáit; ha meghal, elveszik azokat, 
ha pedig meggyógyul, csak felét adják vissza; a végrendeleteket 
nem hajtják végre, s a török hívatalnokok csak magukat tekintik 
örökösöknek." Hogy ennyi visszaélést háboru nélkül tüt·t Oroszor
szág, ebből láthatjuk, mennyivel gyöngébbnek érezte magát. 

IV. Vazul. 
Zsófia rábeszélte Ivánt, hogy első házasságából származó fiát 

zárja ki az örökösödé:sböl, s minthogy második fiát felindulásában 

1) Karamain VII. k. Docum. j~Utific. 
2) u. o. Il. k. ó. f. 
') MoszkvábM 11ug. 31. 149J. 
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megölte, a trónt IV. Vazul (Wasili) foglalta cl (1505), ki szintén bá
tor, rava~z, és szilárd jellemü fejedelem volt, nagy gondot forditott 
tartományok gzerzésére, szomszédai megalázására s a birodalom 
megszilárdítására. De ne feledjük, hogy még mindig fél-barbárokkal 
van dolgunk, kik a híthurut a legnagyobb kegyetlenséggel folytat
ják, a szószegést nem tartják büunek s csak az erősebb jogát isme
rik el. A czár 1) ázsiai kényur, kinek akarata törvény és igazság; 
a bojárok ugy engedelmeskednek neki, mint ha nem volna saját 
akaratuk, nagy bámulatára a latinoknak és németeknek. Vazul bör
tönbe záratta és meggyilkoltatta unokaöcscsét, Demetert, ki mint 
idősebb testvétének fia, vetélytársul léphetett volna föl ellene. Bi
rodalmához csatolta Pt~lww-ot (1509), megfosztván nzt függetlem:ége 
utolsó maradványától, elvivén a harangot, melly századokon át hítta 
össze a tanácsot, s háromszáz kiváló családot telepitvén át az or
szág bensejébe. Épígy Lánt el a rjasani fejedelemséggci és Seve
riával. (1517.) Kiew mrghóditás:íblln megakadályozta őt a Kttzánnal 
és Krimiával viselt háboru. A krimiai kán megroh;wta és nagy ve
szélybe hozta Orol:'zországot, melly adofizetésig alázta le magát, de 
csakh~mrrr i~mét visszanyerte előbbi tulsulyát. A tatárok po..tyá
zásai száz és száz ezer emberébe kerültek Oroszországnalr. Mintbogy 
Krirnia támogatta a lengyeleket, Vazul Letört Litvániába, B három
izben ostrom alá vevén Smolensket, végre bevette. Ostrowski Kon
stantin lengyel bős vitézsége azonban véget vetett Vazul diada
lainak. 

lV. Iván. 

Utána fia, a négyéves IV. Iván következett (1533), anyja He
Jéna-, Glinski litván hős leányának gyárunoksága alatt, eltéröleg a 
többi czárnéktól, kik férjök halála után zárdába vonultak. Ügyetlen, 
kéjvadászó s azét·t gyülölt levlm, halálra ítél míndenkit, ki neki gya
nura szolgáltathatott okot, s bizonyára lázadásokat idézett volna elő, 
ha meg nem hal, vagy meg nem gyilkoiják (1538.) Erre utódai ve
szekednek egymással a hatalom fölött, mellyet a kormányzóság 
czime alatt gyakoroltak; Iván ezalatt kicsapongások, pazarlások, ocs
mány és kegyetlen mulatozások között n ö fd. Alig ragadta kezébe a 
kormány gyeplőjét, ostora lett országának és megengedte, hogy a 
Glinskik kegyetlenkedjenek és kalmárkodjanalc. V áratlan ul borzasztó 
tüzvé:;z ütvén kÍ Moszkvában, a nép azokra hárítja a felelősséget, 
kiket gyülöl, s gyilkolja és üldözi a Glinskiket ; Sylvestcr, egy szf'nt 

1) IV. Wasili utol~6 éveiben néha ezen czimet haszué.ltn, mell,r..t késöbb 
IV. há:, 1645-ben vett föl ilnoepélyesen. 
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éle Ui lelkész, I ván elé áll s felolvassa előtte azon szövetséget, mellyet 
lsten Izrael királyaival kötött, kérdezvén, hogyan teljesitette azt, 
Iván a könyekig megindult s igérte, hogy meg fog javulni. 

Moszkvába bija tehát össze az elökclökct, hol őszinte vallomást 
teszen hibáiról, általános bünfeledést igér s hecsületes emberekkel 
veszi magát körül. Megvizsgáltatja a törvénykönyvet, mellyet III. 
Iván bevégzetlenül hagyott; a párbaj (sudebnik) eltöröltetik; öt 
vagy hat kevéssé ismert egyén tanusága nem elégséges az elitélésre, 
mig egy bojár vagy hivatalnok szava elégséges j ha valameily rosz 
hirben álló ember lopásról vádoltatik, kínpadra feszítik, hogy val
lomásra birják ; ha jó hirnévnek örvend, a rendes eljárást követik. 
Az első lopást knuttal biintetik, a másodikat halállal, épugy, mint 
a gyilkosságot, rágalmazást, szentségtörést, felségárulást, s a köz
nyugalom báboritását utonállássaL Ha valameily magán egyén el
adja atyai örökségét, a rokonok, kik nem vettek részt a szerzödés 
kötésében, negyven év alatt visszaválthatják. Akik szabadoknak szü
lettek, akkor is azok maradnak, ha atyjok eladatik j az adósokat 
nem szabad rabszolgákká tenni. A sérelmekért kiszabott birságok 
a sértett fél minösége ezerint változnak. Azon keresztények, kik es
küjök daczára megazöknek a fogságból, bűnbánatot kötelesek tartani, 
mert jobb meghalni, mint halálos vétket követni el. 

Az alattvalók némi politikai jogokkal ruháztatnak fel, s min
den városban egy a nép véneiből álló tanács választatik, mellynek 
föladata segítségül lenni a kormányzóknak a pörök elintézésében. 
Iskolákat és nyomdát nyitott Moszkvában, s a szász Sch il t által német 
müvészeket, orvosokat és munkásokat hivatott az országba j a püs
pököknek meghagyta, hogy szervezzék ujra az egyházat, a pap~ágot 
és a liturgiát, eltörölvén bizonyos szertartásokat, mellyek a barbár
ság jelJegét hordják magukon. Illyenek voltak a következök: az ol
tárra sört, mézet, kenyeret s az ujszülött első ingét helyezték; a ka
rácson éjjelét ivás és táncz között töltötték, pünköst éjszakáján pe
dig a temetökben jajgattak és sirtak ; nagycsütörtökön szalmát éget
tek és halottakat idéztek ; férliak és nök, szcrzetesek és apáczák 
együtt fürdöttek j ezekhez számíttatott a beretvátkozás is, "olly gya
lázat, mellyet a vértanuk vére sem képes lemosni, mert aki szakálát 
levágja, lsten ellen cselekszik, ki az embert saját hasonlatosságára 
alkotta 1

)." Templomi képek tetszés ezerint készíttessenek 7 de csak 

') Lá~d Thelner Ágost igen fontos müvét : A 1·utMn egyházról b a szent szék
T!ezi viszonyairól, 11l-i3. A rll' l1én egyh4z e kori11m wagába foglalta a kie1vi és Icm· 



505 

régi byzanczi festmények után és azon festé~zek által, kiket a czár 
erre erkölcseik tisztasága miatt méltóknak itél, s ezek közbecsiilés
ben részesüljenek; megtiltatott a piispököl<nek határozott engedély 
nélkül ingatlan jószágoi<at szerczni. Örökös viszálkodásokra szolgál
tatott okot a hadseregben egy régi szokás, melly szerint a rangfo
kozatok nem a szolgálatidő, hanem az ősök dicsősége szerint oszto
gattattak; olly tiszt, kinek atyja parancsnokló vagy osztálytábornok 
volt, soha sem szolgált volna olly parancsnok alatt, ki csak valameily 
előbadi tábornoktól származott. Iván megparancsolta, hogy e tekin
tetben csupán az első- és utácsapatok tábornokaira legyen tekintet, 
kik csak hasonló rangfokozattal biró főnök alá helyezhetők; a szárny
tábornokok azonban engedelmesk~dni tartoznak a kijelöl t főnökök

nek, minden tekintet nélkül az ösiségre. A régi hübéri katonaságot 
lőfegyverekkel ellátott strelitzekkel helyettesítette, mig előbb csak 
íjjaik voltak. 

Kozákok. 

A doni kozákok, l(ülönbözve a Dnieper-melléki kozákoktól, 
(L. X V. könyv, 886. l.) kikhez csak életmódjuk által hasonlitottak, 
orosz szökevényektiil származtak, kik ott telepedvén le, hol ezen fo· 
lyó a Vulgához közeledik, meg szokták rohanni az Azow-nak tartó 
karavánokat a cserkeszeknek nevezték magol<at, talán mert ~sszo
nyaikat elejéute Circat~siából hozták. Muzulmanok és ke•·esztények 
közé levén szoritva, inkább az oroszokhoz szitottak, s III. Iván némi 
kilztársasággá alakitotta öket, jogot adván neldk szabadon választani 
hetmanjai kat, ezenkivtil pedig évenkint bizonyos mennyiségü gabonát 
és némi csekély zsoldot igérvén nekik azon esetre, midön fegyverre 
szólittatnak. ~ csakugyan jó hasznukat vette a kazáni tatárok el
len, kik nem akarván tovább türni III. Iván által történt leigáztatá
sukat, ismét fölemelték fejeiket s dühös támadást intéztek Oroszor
szág ellen. IV. Iván több ízben harczolt ellenök, mig végre elfoglal
ván Kazánt, véget vetett a tatár országnak ( 1552). Ennek emlékére 
Moszkvában a segitségről nevezett Mária· egyházat épitették kilencz 
kupolával, Iván pedig a kereszténység megmentöje gyanánt tidvö
zöltetett. Nem sokkal késöbb Astrakant is megtámadta s ezen taJ·to
mányt kevés fáradsággal hatalmába kerítette, valamint a krimiai 
kánt is érzékeny vercaégekkel illette. 

Lel'gi pii>pöks~geket, Padolia és Volbynia tartományokat, a lublini palatinatus egy 

részét, asmolen~ld, csernigowi,pultavai1 karkowi,jek,•terinoslawi kormllnykerületeket> 
1 öbb mict t. iz millió lé!Akk~l. 
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Lic·fland miatt a kardhordó lovag-renddel háLoruskodoti. (1561). 
A dán kit·ály közbevetvén magát, követségeket és ajándékokat kül
dött, ezek között egy órát is, meJiy a csillagok járását jelPzte j Iván 
azonban vi~szaküldötte az órát, azt mondván, hogy neki mint keresz
ténynek semmi dolga a csillagokkal 1). A kardhordó-rend lovagjai 
Zsigmond Ágost lengyel király birtokába hajtottak Lieflandot, mi
nek folytán a czár megtámadta Litvániát (1562). A szerencse majd 
az egyik majd a másik félnek kedvezett, mig végre ugy Lengyel
roint Svédország belefáradván a küzdelembe, Iván csakugyan meg
hóditotta Lieflandot. 

Feleségének elvesztése, egy sulyos betegség e az örökösöd,\s 
megváltoztatása végett ezalatt szött cselszUvények megzavarták a 
czár elméjét, ki ismét visszaesett eredeti durvaságába anélkül azon
ban, hogy megszünt volna fölötte ajtatos lenni; mindenütt összees
küvéseket látott s azt hitte, hogy szivét minden könyörület eliíl el 
kell zárnia. Sokan azzal aka•:Pk lvánt mentegetni, hogy dühöngé
seit örültségnek tulajdonítják. Szcrencsétlen népek 1 mellyek élete 
egy örült szeszél y étől függ! Tanácsosa, a derék Sy l veszter atya, szám
üzctett, mert arról vádolták, hogy boszorkányság által ösztönözte 
a királyt azon jóra, mellyet eddig tett; udvaronczol< és kémek dög
vészes serege árasztotta el az udvart j ocsmány lakomákat készitet
tek a királynak, hogy elvonják a felesége elvesztese fölött érzett fáj
dalomtól, s ezen lakomákon, mintegy kimentésök végett, püspökök 
is részt vettek. A tobzódás mámorát még ki sem aludta Iván, s rög
tön seregestül számüzte a jókat és gazdagokat, fürkészte a családok 
titkait és gondolatait. Egyízben összehívja az összes polgári és ka
tonai hivatalnokokat, még a távolabbi vidékekről is, családjaikkal 
együtt j ezekkel Alexandrowba megyen s innen levelet küld Moszk
vába, panaszkodva amiatt, hogy mindnyájan elárulják öt, hogy a 
papság szünet nélkül enyhiteni igyekszik szigoruságát, miértis leteszi 
a kormánypálczát s ezentúl csak lelki üdvéről fog gondoskodni j nem 
is változtatja meg szándékát, ha csak meg nem igérik neki, hogy tet
szése szct·int engedik bárkire büntetéseket szabni. Erre felosztja a 
birodalmat, csupánatartalékot (opritschnina) vagyiscsá
szári birtokot tartván fenn a maga RZámára, melly tizenkilencz vá
rost, Moskovia egynémelly kerületeit s a főváros több negyedét fog
lalta magában, honnan a hajdani birtokosok kiüzettek. A többi (se rn-

1) Billcll!Dg, Maga~in, VII. 300, 
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sc h t c h n i n a) a bojárok kormányzatára bizatott, a czár azonban 
fentartotta magának a háboru- és pallosjogot. 

Erre hatezer clökelöt és nemest vevén maga mellé, kik meges
küdtek, hogy hitben és igazságban fogják szolgálni, kik egy kutyafe
jet és seprőt hordoztak nyergökre akasztva annak jeiéül, hogy harapni 
fogják a czár elienségeit s tisztára söprik a világot, eszeveszettül 
kezd számüzni és gyilkolni, aka~ztat, karóba huzat. Moszkva sem 
tartozott a t a r t a l ék h o z, miértis Alexandrowba vonul vissza s itt 
örült ajtatossági gyakorlatoll.ra adja magát; társulatut alakitott meg
romlott gazdagokból, kiknek gazdag lakomái alatt szent könyveket 
olvastat, aztán meglátogatja a börtönöket, s a ki elöszőr szeme elé 
kerül, azt kínpadra huzatja. Egy nap száz embert ölt meg saját 
kezével; egy éjjel a maga és czimborái számára összehordatta a le,g
szebb nöket; egész városokat lázadóknak nyilvánitott és legyilkol
tatott. N em elégedvén meg azzr.l, hogy N owgorodból szám os csa
ládot elburczoltatott, itt egy itélöszéket is alakított, melly elé napon
kint ezrével hurczultattak, ítéltettek el és dobattak a folyóba az em
berek; ezen őrjöngés öt héten át t::&rtván, hatvanezer egyén veszett 
el, a ragály és éhség aztán megtette a többit. Pskow ot hasonló sorsra 
akarta juttatni, de az összes harangok gyászhangja, a házak elött 
sorl-an elhelyezett kenyér és só könyörUletre indítják. Ezért Moszk
vában szerzctt magának kárpótlást, hol 1570. jul. 15·én egy téren ti
zennyolcz akasztófát, kínzó szereket, egy óriási máglyát és egy nagy 
kálybát ké;;zittetett. Mindnyájan menekülnek; Iván három vagy 
négyszáz által kisérve megjelenik s kényszeriti a moszkovitákat, 
hogy jöjjenek és szemiéijek meg az áldozatokat s magasztalják az ö 
igazságszeretetét. N ern a császári Rómában képzeljük magunkat? 

Iván elvesztvén második feleségét, harmadszor is megnösül, 
mit az oroszok megbocsáthatlan bünnek tartanak; kétezer leány kö
zöl Marfát, egy nowgurodi kereskedő leányát választotta. Ez csak
hamar meghal, mi még nagyobb dühre ingerli Ivánt, ki negyedik fe
lllséget i~ veszen s egészen a nyolczadikig jut. H ü társa volt atyjának 
kicHapongásaiban és kegyetlenkedéHeiben fia, Iván, ki huszonhét éves 
korában már három feleséget változtatott. Látván az orosz fegyverek 
gyalá:?Oatát, arra kérte atyját, hogy küldje öt Lengyelország ellen. 
Atyja ezen kérelemben összeesküvést látott, mié1tis olly ütést mért 
vasbuzogányával fiára, hogy rögtön szörnyet halt. Ezen tette miatt 
borzasztó lelkiismereti furdalásokat érzett s mint vadállat ordított bá
natában: egyszerre mintba eszére tért volna, megszttntette a t a r t a
l ék o t, s ujra egyeRitette rgéez Oroszországot, 
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Moszkvát ekközben más csapások is sujtották 1 mert Devlet 
Ghirei krimiai kán megrohanta és fölégette s százhuszezer lakosát 
legyilkolta j a feldult tartományban nyolczszáz ezer embert részint fel
konczolt, részint fogságba hurczolt ( 1571.) Az orosz tábornokok 
boszut állottak ugyan a vereségért, de Báthory István erdélyi feje
delem rettenetes háborut folytatott a lieflandi és litvániai hóditmá
nyok visszafoglalása végett. Iván utóvégre is könyörgésekhez volt 
kénytelen folyamodni Báthory irányában, ki mindenütt győzelmesen 
hordozván végig fegyvereit, a kiewerova-horkai fegyverdzünet kö
vetkeztében egész Lieflandot nyerte ( 15RO.) Svédország , mint 
Lengyelország szövetségese, folytatta a háborut s a plüsamundei 
fegyverszünet folytán öszszes h6ditmányait megtartotta (!583.) Mint
hogy a Lengyelországgal folytatott háboru a pénzügyet teljesen tönk
retette, I ván elsöizben folyamodott a papsághoz segély végett, s a zsi
nat elhatározta, hogy a fejedelmek által bármelly idöben az egyhá
zaknak és zárdáknak adományozott uradalmak ujra a koronára szál
janak vissza s a papság többé ne szerezhessen ingatlan jószágokat. 

Siberia. 

Mialatt ekként az európai háboruk rosz véget értek, Iván egy 
kevés lakossal biró de természeti ajándékokkal bövelkedö területre 
ett szert. Siberiának hivják a tobolaki kormánykerület déli t·észét, 
mellyet vogulok, osztyákok és barahingok laknak, s határai északról 
a szamojédek, délről az ischimi sivatag, keletröl az Obi folyam, nyu
gatról az Ural hegység. Nevét Sibir várostól nyerte, melly az Irtisch 
keleti partján fekszik. 1) Shibani, Daengis-kan utódja, a turowi kánsá
got alapitotta 2) 1 elszakítván azt a kapcsakitól ; ruinthogy azonban 
belviszályok zavarták, Jediger siberiai kán alávetette magát IV. Iván
nak (1555) egy mókus és egy menyét-bőr fizetésére kötelezvén ma 
gát mindegyik alaltvalójáért, tiknek száma harmincz ezer hétszlizra 
rugott. Ezen id ö ben a kirgiz nemzetiségü Kucsum gyakorolta a hatal
mat Siberia fölött czári czimmel, Anika Strogonoff arkangeli keres
kedő pedig előnyös szőrme-kereskedést kezdett Szibériával. I ván 
örökre átengedte ( 1558) ezen kereskedő fiainak a Karna partján levő 
müveletlen földeket, jogot adván nekik egyszersmind erősségeket 
emelni, ágyukat és fegyvereseket tartani s ftiggetlen joghatóságot 
gyakorolni j a netán felfedezendö hányákat magának tartotta fen. 

1) L. XIV. könyv 499. s köv. lap. 
2
) Fischer, Sibiriache Geschichte; Krascheninnlkof: Ka-mC8atka történele és 

leirdsa. 
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Ezek háborut inditottak Kucsum ellen, a tartományt Ivánnak 
vetették alá, miért jutalmul megengedtetett nekik a ba1nyák müve
lése (1579). Néhány doni kozáknak azon ajánlatot tették, hogy hagy
janak fel kalandozásaikkal s álljanak az ö szolgálatukba; Jermak 
Timowiew elfogadta az ajánlatot s hatszáznegyven bajtársával s lő
fegyverekkel Szibéria meghóditását·a indult (1580). Ezen regényes 
hadjárat emléke még windig él a nemzeti hagyományokban. Bevet
ték Sibirt, behatottak az osztyákok és vogulok közé, s ámbár a ve· 
z ér hurokba kertlive elesett, övéi pedig ( 1583) visszavonultak, leg
alább megismerték a tartományt, hová a czár késöbb csapatokat kül
dött, mellyek Tobolskot épitették és elüzték Kucsumot. 

Iván ötvennégy éves korában halt meg (1584), siratva alattva
lóitól, kik ámbár annyira zsarnokoskodott felettök, soha egy ujjokat 
sem emelték föl ellene, noha ö folyvást összeesküvések t(l) és lázadá
soktól rettegett. Az ország ezen szörnyeteg alatt eröre emelkedett, a 
hadsereg százötvenezer harczosról háromszázezerre szaporodott, s 
maga Iván olly hirnévre tett szert, hogy a németek és angolok vetél
kedve keresték szövetségét. 

I. Fedor. 
A tunya és gyönge I. F e.d o r felett a ritka tulajdonokkal fel

ruházott, emellett azonban nagyravágyásában határt nem ismerő ta
tár Godounof Boris ragadta magához a hatalmat. Ez egyik nővérét 
adta feleségül a czárnak, kézalatt pedig kiirtotta rokonait és minden
kit, ki benne gyanut keltett; megölette Demetriust, a czár egyedüli 
testvérét, azt hiresztelvén, hogy maga ölte meg magát (1591). A bi
rodalmat virágzásban és nyugalomban, ellenségeit pedig alárendelt
ségben tartotta meg, Szibériába gyarmatokat kütdött, megszüntette 
az elöbbi czár alatt lábrakapott visszaéléseket, meghóditotta Iberiát 
s visszaverte a tatárokat Moszkva falaitól j nagylelkü vagy kegyetleo 
volt, amint érdekei kívánták. 

A Svédországgal folytatott háboru a tensini békekötéssel (L. 
XV. könyv 876. 1.) ért véget (1595), melly biztositotta Oroszország
nak Kareliát és Ingriát, mig az európai hatalmasságok érezni kezdet
ték Moszkovia szövetségének elönyeit, a törökök rettegni kezdtek 
ellenségeskedésétöl, a pápa pedig nem szünt meg követeket és aján· 
dékokat küldeni olly czélb61, hogy a latin egyházhoz való csatlako
záara birja a czárt, mi a leghathatósabb eszköz lett volna az ottomao 
hatalom megdöntésére j törekvései azon ban eredménytelenek marad
tak. liletlennek tünvén föl tovább is a konstantinápolyi patriár
ka,· a török rabszolgájának gyáronoksága alatt maradni, az oros~ 
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egyház patriarkájává a moszkvai metropolita választatott meg. 
{1589.) Oroszország ekként uj erőre tett szert a politikai és vallási 
egység által, mialatt ennek hiánya nagy hátt·ányára volt Lcngyelor
szágnak. Godounof a nemeseket is lekenyerezte korlátozván azon 
szabadságot, mellynél fogva a parasztok egyik uradalomból a má
sikba költözhettek át, mi arra kényszeritette az urakat, hogy embe
riebben bánjanak velök. A zsarnokoknak ugyanis előnyére szolgál, 
ha nem egész népségekkel van dolguk, mellyek könnyen fellázad· 
hatnak, hanem csak kevés kiváltságossal, kik felelősek a szolgai 
tömegrllL 

Borls. 
Fedorral kihalt a Rurik-család uralkodó ága (1598), s ámbár 

ezen nemzetségnek még több tagja volt életben, Boris ki tudta vinni, 
hogy őt választották meg a trónra, mellyre majd nyilt, majd alatto
mos gonoszsággal egyengette magának az utat. Méltósággal és böl
cseséggel uralkodott i hízelgett a népnek, könnyítve a terheken és 
szaporitva a bucsujárásokat i müvészeket, orvosokat, gyógyszerésze
ket hivott be, pártolta a katonaságot s buzditotta a bojárokat, hogy 
gyermekeiket Svédországba küldjék nevelésre, bőkezü volt kegyen
czei s a zárdák irányában, s ö öntette a Kreml óriási harangját. Szer
zödéseket kötött a pápával és Angolországgal olly czélból, hogy angol 
és olasz kereskedöket édeageesen országába i igyekezett eloyornni a 
rabló-bandákat j eleséget osztott ki a nép között egy éhség alkalmá
val, mellynek Moszkvában fél millió ember esett áldozatul; s tisz
teltté tette nevét Európában. Ámbár a Romanowok családja nem sze
gült ellen trónralépésének, ö mégis feláldo~ta azt gyanakvó nagyra
vágyásának, de nem nyilvános kivégzésekkel, hanem titokban, pár
tolván söt előmozdítván az alattomos árulkodásokat 

Eközben egy Otrepiew Gergely nevü orosz barát Demetrius
nak, Fcdor testvérének adja ki magát, állítván, hogy az orgyilkosok 
tévedtek, s követeli a koronát; kész támogatókra talált a lengyelek
ben, kik mindenkor hajlandók voltak Oroszországnak zavarokat 
okozni ; a doni kozákokban, kiket Boris fegyelemre akart szoktatni; 
a krakói jezsuitákban, kiknek az ál Demetrius megigérte, hogy visz
szaállitja a latin egyházat Oroszországban j s végül mindazokban, kik 
a zavarosban ezeretnek halászni. Támogatva a lázadások és a sze
rencse által, az ál Demeter behatol az országba, s Boris boszanko
dásában és két~égbeesésében meghal (1605) j sokan mérgczést gya
nítottak. 

ll. Godounor Fedor. 
A patriarka és a bojárok fiát, a tizenhat éves Fedort, választják 
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meg, az ál Demetert azonban még IV. Iván özvegye is elismeri, a 
nép seregesen tódul tiszteletére, kecsegtetve azon remények által, 
mellyek a zsarnokilag kormányzott országokban minden királyválto
záskor feltünnek. Demeter győz és megbocsát, különbözve elödeitöl 
erősen állitja, hogy nem akar vért ontani, de azért mégis megfajtatja 
a czárt. Visszahíja a Romanowokat, s szeliden és azon ügyességgel 
uralkodik békében és háboruban, mellyet némellyek a királyi születés 
és nevelés kiváltságának tartanak. Minthogy azonban a lengyel finom
ságban nevekedett, megveti az orosz durvaságat s a bárdolatlan bo
járokat, mi rosz vért okozott, idejárulván még az is, hogy litván fegy
verek segit:>égével jutott a trónra, tömérdek idegennel veszi magát 
körül, s annyira hajlik a katholicismushoz, hogy még a misemondást 
is megengedi, s a jezsuitákat Í i befogadja; továbbá nem böjtölt, nem 
vetett magára keresztet midön a szentképek előtt elhaladt, nem tar
tott számos szolgasert-get, zsámoly nélkül ült lóra, s azzal mulatta 
magát, hogy szilaj csikókat idomitott nyereg alá s zablákat készitett. 
Nem tagadható különben, hogy a valóságos czárok példájára még a 
szent szüzeket is meggyalázta, s öleléseivel megbecstelenítette elödje 
özvegyét. 

Schuiski Vazul, ki azt állitotta, hogy az igazi Demetert aravata
lon kiterítve látta, összeesküvést szött az ál-Demeter ellen, kiszemelt 
aldozatát mindenüvé tigrisszemekkel kisérte, mig végre sikerült 
megölnie öt egy véres l{.zadás alkalmával (16116). A meggyilkoltat 
átkokkal halmozzák el, álnak hirdetik azok, kik igazinak ismerték el, 
a nép bűbájosnak és boszorkár;ynak nevezi, Vazult pedig magasztalja, 
ki czárnak választatik meg. De csakhamar megint felmerül egy má
sik, azután meg egy harmadik Demeter is, kik kész támogatókra ta
láltak a kozákokban és lengyelekben. Schuiski megfosztatik méltó
ságától ( 161 O) ; az idegen el( örvendeztek, látván elcsenevészesedni 
egy olly hatalmasságot, mellynek gyarapodása bennök aggodalma
kat keltett. Moszkvában olly éhség dühöngött, hogy emberhust árul
tak, mindenfelé g} ilkoaságok, gyujtogatások, pörlekedések voltak 
napirenden, elannyira, hogy végre jónak látták valameily idegen
nek adni elsőséget. Az erre megindult cselszövények Ulászlót, 
lll. Zsigmond lengyel király fiát juttatták a trónra; a svédek emiatt 
megtámadják Ingriát1 a lengyelek elfoglalják Szmolensket1 ujabb 
Demeterek tünnek elö; mindenütt rablás és gyilkolás van napi
renden. 

lll. Romanow Mlbály. 
V égre többen szövetkeznek, hogy megszabaditsák az országot 
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ennyi temérdek bájtól s Fedoravica Romanow Mihályt választják 
meg czárnak (1613 febr. 12), ki ezideig anyjával egy zárdában élt; 
ővele a még most is uralkodó dynastia. lépett trónra 1). Atyja, 
Filarctes ros to wi érsek bölcs tanácsai által vezetve, visszaállitotta a 
békét Oroszországban; Stolbowban egyességre lépett Gusztáv Adolf
fal (1617), átengedvén neki lngriát, miáltal odahagyta a Balti-ten
gert 8 következésképen Európát. Lengyelonzági Ulászlóval, ki arra 
akarta kényszeriteni az oroszokat, hogy fogadják el őt czárul 8 

egészen Moszkváig hatolt (1618), Viaarnában lépett békére (!634) 
átengedvén a lengyeleknek Szmolensket, Severiát, Csernikowot 2). 

Richelieu látva azon előnyös kereskedést, mellyet az angolok 
01·oszországgal folytattak, szerzödést kötött Orosz- és Francziaország 
között. Mihály elsőízben küldött követséget Cbinába, melly azonban 
eredmény nélkül tért vissza, minthogy követei vonakodtak alávetni 
magukat az azon tartományban szokásos lealázó ezertartásoknak; 
Perzsiával egyességre lépett, hogy uj utat nyisson a kereskedelemnek. 
Késöbb 1652-ben a kozák Kabarow előhatolván az Amur mentében, 
mellyet a chinaiak Sárkány-folyónak neveznek, egy erödGt épitetett, 
mi bonyodalmakat idézett eW Chinával. Shi-tsu-tsiang-shang-ti csá
szár azonban kellőleg méltányol\'án a kereskedelem elönyeit, man
darinokat küld Oroszországba Pereira és Gerbillon jezsuitákkal és 
tízezer emberrel; a határok csakugyan megallapittattak. 

Mlehclol'lcs Alexius. 
Mihály után fia, a tizenhat éves Alexius következik (1645)1 ki

nek gyáronokai olly elégületlenséget idéztek elő, hogy Moszkva, 
Nowgorod és Pskow fellázadtak. Ez ismét egy uj ál Demetert 
bátoritott fel, ki Konstantinápolyban körülmetélteté, Rómában pedig 
megkereszteltette roagat; az összes hatalmasságoknál sürgette elismer
tetését, mig végre elfogatott és kivégeztetett. Az ukraniai kozákok 
megboszankodván a lengyelekre, kik szolgák gyanánt bántak velök, 
Alexiusnak vetették magukat alá (1654) olly föltétel alatt, hogy 
mentek maradjanak minden adófizetéstöl, saját hatóságokkal bir
janak s szabadon választhassák hetmanjokat. A hadseregben hatvan
ezer ember fog azoigáini három rubel évi zsoldért. 

Természetes volt, hogy Lengyelország, mellynek hatalma e 

1) KarArnsin törféuelme ép azon pontnál v~gzödik, melly fontossá kezdett 
lenni Eur6plLra nézve, t. i. a Romanowok tr6nralépésénél. A mely buskomorság, 
melly <It megölte (1827), nem engedte, hogy benennyezze hirnevét. 

') L. XV. könyv 878, és 896. lap. 
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pillanattól kezdve hanyatlásnak idult, emiatt háborut fog indítani. 
Az oroszok győztek ugyan, a kozákok azonban mégis visszatértek 
Lengyelországhoz, mig végre két részre oszlottak, s a Dnieper képe
zett köztök határvonalat, bennök ktllönben soha sem lehet meghízni, 
akár barátok, alt ár ellenségek. Stenko-Razin (!669) egy doni kozák
csapat élén kifosztja azon bárkákat, mellyek a Volgán Astrakáoba 
utaznak, megveri az ellene küldött csapatokat, mire Perzsiára veti 
magát, mindenütt pusztítva és gyilitolva a nemeseket, s a azoigákat 
és földmívelőket szabadságra szólitja j a vezér ügyességét a rabló ra
vaszságával egyesítve mindaddig fentartja magát, mig végre elfog
ják és kivégezik. Csak öt ernlitjük fel, ámbár el lehet mondnni, 
hogy egyik vagy másik kozák-vezét· mindenkor lázadásban állott 
Oroszország ellen. 

1672-re esik Oroszország elsö háboruja a Portával, melly al
kalommal Alexius felhívja a keresztény fejedelmeket, hogy hagyja
nak fel ellenségeskedéseikkel s harczoljanak a közös ellenBég ellen, 
s a pápa álljon az ügy élére j senki sem hallgatott reá, s meghalt mi
elött czélját válóaithatta volna (1676.) Alexius belépvén az európai 
társadalomba, népe kimüvelése által igyekezett abban méltó helyet 
elfoglalni; idegenelcet édesgetett magához, iskolákat alapitott, miu
denekelött azonban odairányozta fögondját, hogy ujra átvizsgáltassék 
\Vasilievics Iván törvénykönyve, s "miudaz fölvétessék belé a 
szent apostolok és egyházatyák határozmányaiból s a göriig csá.szá
rok törvéuyeib1íl, ami megegyezik népe azokásaival és hagyományai
val j azonképen gyüjtes~enek össze a hajdani orosz. fejedelmek uká
zai s a bojárok határozatai s hasonlitMsanak össze a fenálló törvé
nyekkel j végül oldassanak meg a még függöben levő s azért a tör
vényhozásban bizonytalan kérdések." E ezéiból négy herezeget ne
vezett ki, kikhez képviselöket csatolt a nemesek és polgárok min
den osztályából j a mü elkészülvén, felolvastatott a papság, bojárok, 
birák és tanácsosok, a nemesek és polgát·uk képvitielöinek gyüleke
zetében s valamennyi által aláiratott (1649. okt. ::J.) 

A káromlás, az istenitisztelet megzavarása, a felségárulá:; halál
lal büntettetnek. A ki paranc3 nélkül fegyveresen jelenik meg az 
Utlvarnál, verést kap a talpára és börtönbe vettetik j ki a czár jelen
létében kardot ránt anélkül, hogy ellenségét megsebesitené, veszihle 
el kezét j ha megsebesíti, haljon meg. Valameily nyilvános okmány 
meghamisítása vagy elidegenitése, nem kUiönben az arany és ezüst 
meghamisitása halállal büntettetik j A hamispénz-verök szájába ol
vasztott érczet öntenek, A ki lovat lop, kezét levágják. Az első 
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lopasra kancsuka, a bal fül levágAsa és kétévi kényszermunka; a 
másodikra a jobb fül levágása és négyévi kényszermunkJ\ i a harma
dik ra, valamint a templomban történt lopásra is halál van szabva. 
Az utonálló zsivány kínpadra vonatik, elveszti jobb fülét és vagyonát, 
s három évig kényszermunkát végez; ha előbbi bünébe ismét vissza
esik, fejét veszti. A halálra ítélteknek hat hét engedtetik bünbá
natra. Minden szándékos gyilkosság balállal büntettetik; a gyer
mekgyilkos egy évi fogságot kap s tisztességes kárpótlást fizet; ba 
a biinös nem férjes nő, haljon meg. Azon feleség, ki megöli férjét, 
ágyékig földbe ásatik s kezei hátraköttetnek. A hamis biró három
szoros elégtételt ad az általa hozott igazságtalan itéletért; ha 
nemes, megfosztatik rangjától; ha a köznéphez tartozik, kancsukát 
kap. A rágalmazók, valamint a testi bántalmazók elégtételt tartoznak 
adni i a szavak által történt sérelmekért pénzbeli elégtélel járul, és 
pedig a bántalmazó é~; megbántott rangjához mérve. - A természe
tes gyermekek törvényesitése nem engedtetik meg, még hazastlág 
által sem. A gyermekek nem vádolhatják s nem idézhetik meg szü
leiket. Senki sem mehet ki az országból utlevél nélkül. A hadifog
lyok kiváltása végett állandó adó fizettetik, még az egyházi és koro
na-javakat sem véve ki. Hábol'U idejében a hadsereg fentartása vé
gett egy másik adót is szednek. A patriarcha joghatóságot gyakorol 
alárendeltjei fölött s itéletétől szabad fölebbezni a bojirok törvény
székéhez. V alamelly nemes nem teheti magát rabszolgává szerzödés 
által i hogy valaki rabszolgává lehessen, legalább is tizenöt évesnek 
kell lennie i a szülök szolgasága előtt ezületett gyermekek szabadok 
maradnak. Megliltatott a dohány behozatala és szivása, s ezen 
rendelet áthágóira kancsuka, kínpad, az orrlyukak s az egész orr levá
gása szabatott btlntetésül, amint egyszer vagy többször vétkeztek. A 
papok, nemesek és katonák mentek voltak a vámtóL 

N émellyek Alexiusnak tulajdonitják az isz<myu titkos cancel
laria behozatalát, melly az árulkodók önkényének engedte át a pol
gárok életét. Elég volt valakinek e szavakat kiáltania S l o w o i 
dielo (szó és tett), hogy bármelly polgár bebörtönöztessék, ámbár 
a feljelentőnek aztán kötelessége volt bebizonyítani, hogy az illető 

összeesküdött a czár ellen, különben ö maga is kikapott. 

I vanovi cs Fedor l 587 -ben külön patriarkát adott Oroszország· 
nak, teljes egyházi hatalommal, ámbár a görög patriarkák tanácsai 
is kikérettek s a czárok Konstantinápolyba éveokit ajándékokat klll
döttek. 1657-ben azonban egy orosz követ jött Konstantinápolyba s 
kieszközölte a konstantinápolyi, antiochiai, jeruzsalemi és alexandriai 
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patriarkáktól, hogy a moszkvai patriarka a papSII.g által választassék 
anélkül, hogy szükség lenne az ö jóváhagyásukra j a moszkvai pat· 
ri ar ka tehát illyen formán teljesen füg et lenné Jön s az első helyet 
foglalta el a czár után, ki a barkasz entelés alkalmával s~alagon ve
zett•l azon lovat, mellyen a főpap ült, ujévlwr pedig a nép jelenlété
ben összeölelkeztek s megcsókolták egymás kezét, mire a patriárka 
trónra ült s megáldotta a czár koronáját és k ormánypálczáját. Az 
egyetértés azonban nem tartott sokáig j N ikon (1613--81), egyik 
legkiválóbb férfia a birodalomnak, bármilly hüséggel viseltetett is a 
Romanowok családja iránt, mégis féltékeny en őrizte egyháza jogait, 
márcsak személyes büszkeségböJ is. M id ön a töt·vénykönyv a papsá
got is alávetette a világi törvényszéknek, N ikon ellenszegült; a czár 
emiatt megboszankodott, a főurak s a papság tagjai pedig szigoru· 
ságról vádolták a pátriarkát, ki észrevevén, hogy kegyvesztetté lőn, 

letette méltósága jelvényeit (1666) s egy moszkvai zárdAba vonult 
vissza, hol a birodalom tiirténetét írta meg egészen az ö k1>ráig. 

Szakadíuok. 
Níkon egész Oroszországban egyenl ö szertartásokat hozott élet

be (1655), de arról vádoltatván, hogy meghamisította a dogmákat és 
jogokat, sokan elváltak tőle s óhitüeknek (st a r o v e r z i) vagy válasz_ 
tottaknak (is h r a n ik i) nevezték magukat, mig elleneik szakadá
roknak (r os ko l n ik i) nevezték el. Minthogy nem képeznek kü
lön egyházat, mindegyikök kttlönféle nézeteket vall; gyülölik a görög 
papokat s tagadják, hogy az orosz egyházban püspök-folytonosság, 
tehát törvényes papság létezik. Olly szigoruan ragaszkodnak a 
szentirás betliihez, hogy egy uj kiadásban a biblia egyik szavának 
átfordítáRa komoly viszálkodásra szolgáltatott alkalmat; hogy megaka
dályozzák a szeszes italokkal való gyakori visszaélésböJ l!zármaz6 
rendetlenségeket, a keresztség feladását csak olly papnak engedték 
meg, ki nem élt szeezes italokkal i nem ismernek el rangfokozatokat 
a hivők között i vétket követ el az, ki az alleluját hát·omszor s nem 
kétszer mondja egymás után; a pap három ujjal tartozik áldást adni. 
Minthogy gyülekezeteikbe nem bocsátanak másbitüeket, azon go
noszságokkal vádolják öket, mellyeket a titkos társulatoknak szoktak 
tulajdonítani. Szigoruság, cselszövények, nyilt háboru nem voltak 
képesek kiirtani öket, oem Nagy-Péter türelmessége, vagy Il. Kata
lin közömbössége. Számuk jelenleg mintegy háromszázezerre rug, 
kik több mint husz felekezetre vannak oszolvd; ezek két osztályba 
sorozhatók; némellyeknek vannak pópáik (p o p o w sc h t i n a), má
soknak nincsenek (b e z p o p o w sc h t i n a). 

33* 
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Alexius zsinatot hivott össze Moszkvába (I 667), mellyen az 
alexandriai és antiochiai patriarkák is részt vettek, s kiközösittette és 
számiizette Nikont. E zsinaton eltöröltetett azon szokás, mellynél 
fogva a pápa és a katholikusok böjt első vasárnapján minden évben 

kik öziisi t tet tek. 

Hátra volt még a nemesek zsörtölődéseinek elintézése, kik 
között bizonyos hierarchia ( miesnitchest wo) kapott lá b ra, me Ilynél 
fogva méllatlannak tarlatott valameily előkelő szárrnazásu egyént 
ollyantól fiiggcni, ki kevésbbé előkelő házból származott; egyik-má
sik vonakodott olly tiszt alatt azoigáini a hadseregben, kinek 
atyja vagy nagyatyja alacsonyabb rangot viselt mint az övé. Em
li tettük m~ír, milly zavarok keletkeztek ebböl a hadseregheu; ugy au ez 
történt a korona-hivatalokban s a szertartásokban. Ezen pörlekedé
seket~ egy törvényszék (r o B r i a d) intézte el, me Ilyuél fel voltak 
jegyezve a régi és uj csaladok s az ezek által elfogJait rangfokoza
tok. Eithez járult, h•)gy Rurik utódai olly követel ésckkel állottak 
elő, mellyek gy an ut keltettek az uj és id 0 gen Romano w-csallídban. 

lll. J<'edor. 

III. Fedor (vagy II.), Alexius fia (Hl 76,) gyökerestül ki akarván 
irtani a bajt, ar.on ürügy alatt, hogy pontos szabályokat fog megálla
pitani a rangfokozatokra nézve, kimutatásokat kivánt minden család
tól, s ezeket aztán megégette, nem csekély kárára ugyan a tiirténe
lemuek, de nagy elönyét·e a béke-és fegyelcmnek. De mert csak a 
tuls:ígofl követeléseket s nem a nemességet akat-ta megsemmisíteni, 
megengedte, hogy uj nemzetségi táblák készittessenek, anélkül 
allouban, hogy a születésböl valakire clöny háramolhatnék. 

Orosz alko tuuíny. 

Illyformán befejezettnek tekinthetjük az orosz alkotmányt 
s vizsg<ilatunk tá•·gyáv;í, tehetjUk annak összeségét. A m os z k (l v i t a 
lnonHrchia vagyis Nagy-Oroszország a R•lmanow-család 
birtokának tckintetct1, s az umlkodó szabadon jelölhetett ki utódot 
fiai közöl, ámbAr az elsiísziilöttnek szokta.k adni az elsőseget. Miu 
üín a kiv:ílasztntt ut<'1d a patriarka vagy valamcllyik metropolíta 
által lllegkoronáztatott, fiilvctte a c z á r czímet i felesége c z a r i n á
nak, fiai czarevicsek-nek,leányai cznrevinák-nak nevez
tettek. A czár J,orlátlan ur volt élet és halál fölött. Ha háborut akart 
inditan i, Yalanlf'Jly templomba jött, s fololvastatta panaszait az el
lenség ellen i ez volt a kénym· egycdiili ti8ztcletnyilvánitása népe 
ír:lnyában1 mcllynck a háboru liöltségeit és l•nj:~it. viselnie kellett. 
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Ktilönben pedig a nép, valamint az urak lwjduni jogai is a czar on
kényétöl függöttek, ki korbácscsal szeliditette öket '). A polgári l;~ 
katonai hivatalok mindig Ö::lSZe voltak egymással kötve; a hads(~
reg panmcsnokságAt vaLl me ll y boj{ttTa ruházt:~k, ki a kamrához taJ'
tozott; a városok kormányz:isa s a kiivrtségek a tanácsbeli hi,·atal
nokok kiváltságaihoz tm·toztak. 

Bojiu·ok. 
Fontosabb ügyekben a czát· kikérte a bojárok tanácsát, d<' csak 

pu~zta illedeleml.Jöl. A nemességben a hajdani csahídkönyvek meg
semmisitése után négy ft,kozatot különbüztettek mog: az első foko
zat ba tartoztak azon családok, mellyek fejei III. Fedor alatt bi1·ák 
vagy tanácsosok voltak, vagy mellyek ilsei IV. Iv:l.n és III. Fed 'l' 

alatt külföldi küldetésekre vagy magas hivatalokt•a alkalmazlaltak; 
a másodikba azok, mellyek III. Mihály és III. Fed or ain l t katonai 
parancsnokságokkal voltak felruházva, vagy mellyck ncl'ci a váro
sok jegyzékeiben az cl~ő osztályban cmlittettek; ezek után kiivct
keztek az emlitett jegyzékekben fölemlitett többi ncuw8i csal:ídol(; 
vt'>giil pedig a bctü szerint megnevezett nemesek. Csup{m nemesek 
viselhettek kardot s birhattak jobbágyt~ághnz kötölt földeket, továb L:\. 
tiirvénykezés tekinteteben is különfélo kiváltságokat élveztek. 

V 1'1rosiak 4\s parasztok. 
A városokban bizonyos közép osztály alakult a n e v e z e t t 

e g y é n ek b ö l, kik vezeteknév gyanánt atyjok nevét használhatták 
i ts vagy i t z végzettel; ezek többnyire nagy·l(ereskedök voltak, 
de ki voltak zárva a hivatalokbóL A para~ztok a földhöz voltak kötve 
rninden birtok nélkül, urok tetszétl szerint telepithette öket át egyik 
birtokáról a másikra, de nem vonhatta el öket a fölumiveléstöl, hogy 
más szolgálatokra alkalmazza. A rabszolgák ellt~uben rnindennemii 
muukára kötelezve voltak, s némellyek örökösen valameily csaláu
hoz tartoztak, mig mások élethossziglan tartó szerzödéssel kötelez
ték le magukat; a törvény semmi más tekintettel nem volt irányuk
ban, mint hogy tiltotta a rabszolgákat megcsonkitani vagy megölni. 

A köznép hivatása volt dolgozni és harczolni; tudatlan, földhöz 
ragadt s urai szeszélyének volt zsákmányul dubva. Néha {dtalilk vagy a 
tulságos szenvedések által ösztönöztetve fellázadt egynémelly gy liliiletes 
rendelet1~k ellen; a czár azzal esititotta le a lá:wngúkat, hogy odad,,btn 
nrkik a miniszterek fejeit, l<ik ekként biztositékul s~olgáltak az ural
kotlónak anélkül, hogy korlátozhatták volna szeszélyeit. 

1) L{J.,d Rabbe Adolfot. 
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Az államtanácsot a czár, hatvanhét bojár, ötvenhét biró és har
mincznyolcz tanácsos aik otta. Főtisztviselő volt a külügyek elnöke, 
ki a pecsétet őrizte ; a legfőbb törvényszék az i g a zs á g a r a n y 
p a l o t á j á n ak neveztetett. 

Az állandó hadsereg önkénytesekböl állott öszsze, kiknek hiá
nyában a földbirtokosok köteleztettek katonákat állitani. Az első 

hadtest negyvenezer strelitzből vagy lövészböl állott j ehhez járultak 
számos ezredek, mellyck valamint a lovasság is német mintára s né
met tisztekkel gyakoroltattak be. A nemesség továbbá kétszáz ezer 
före rugó hübéri csapatokat állitott ki, mig a kozákok szamos nem
rendes lovasság ot szolgáltattak. 

A jövedelem öt millio rubeire rugott, s a sör, a méhser, a pá
linka, a só, a Kaspi-tenger halászsta s főkép a kaviar halászata állami 
jövedékeket képeztek. A hivatalnokok pénz helyett inkább bizonyos 
uradalmakat kaptak. 

Pap~;ág. 

Az orosz egyház huszonhárom heparchiából állott tizenkét me
tropolita, érsek vagy püspök alatt, kik valamennyien közvetlenül a pat
riarkától függött ek, ki igen nagy tekintélylyel birt még a politikai 
ügyekb en is s iránta imádá3sal határos tiszteletet tanusitottak A 
papság nem szerezhe tett ingatlan vagyont, s mégis azt mondják, hogy 
a földbirtok egyharmadrészét birja, melly minden adótól ment j ez a 
szerz etesekről értendő, mert a világi papságnak sem vagyana sem 
hítele nem volt; a papok gyermekei ki voltak zárva a polgári hiva
talok ból, miértis a zárdákat népesitették. Ezen hatalmas aristocratiá
nak nem a n~p müvelése volt feladata, melly a vallásból csak szal
gailag elöirt külső ezertartásokat s fölötte szigoru böjtöket ismert. A 
bitszónoldatot, melly a nevelés leghathatósabb eszköze, megakadá
lyozta a kormány féltékenysége. 

Az orosz nép szokásai, mellyekre a keleti fényl!zés semmi be
folyást nem gyakorolt, még mindig magukon viselték a müveletlen
ség jellegét. A faházakban némi bőrtakarókan kivül semmi diszit
mény nem létezett i öltönyeik durvák voltak, ünnepeken azonban 
aranytól és drágakövektől ragyogtak s nagy értékü prémes ruhákba 
öltöztek; kinek nem volt, a czár ruhatárából kölcsönzött i ha elvesz
tett vagy elrontott valamit, azonfölül hogy a kárt megtériteni tarto-

' zott, még meg is botozták i ezen büntetés alól semmiféle rangu egyé
nek sem vonhatták ki magukat. Az elökelél hölgyeket majdnem ázsiai 
szolgaságban tartották, s csak a templomba vagy r ok on aik látogatá
sára volt szabad kimcnniök. A férj mint valami kényur saját tet-
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szése ezerint ütötte és verte őket, nem durvasá.gból, mit gyakran a 
müveltség sem képes kiirtani, hatlern a törvény jóvá.hagyá.sa folytán, 
melly véteknek nyilvá.nitotta az ellenszegülést a nök részéröl. A kliz
nP.phez tartozó nl:ík nagyobb szabadságot élveztek s a szeszes italok 
élvezésére adták magukat, melly szenvedélyök kiclégitése végett a 
legaljasabb erkölcstelenségre vetemedtek. Az idegen Oroszország
ban mindenkor megvetéssei és bizalmatlansá.gg·al talá.lkoZQtt, s a bo
járok és mélt6ságviselők is csak titokban mertek vele ktizlekedni ; 
a követek továbbá annyira mentek kapzsiságukban és követeléseik
ben, hogy csak nagy bajjal lehetett velök valamire menni. Az ország
utakon rablók garázdálkodta.k s még a városok utczái sem voltak 
biztosak; annyiraféltek a varázslatoktól és mérgezésektől, hogy mind 
azoknak, kik a czárhoz közelitettek, esküt kellett tenuiök, miszerint 
nem tesznek ételeibe ártalmas füveket s ebben másokat is meg
akadályoznak. 

Z116fta. 
Az igazságos és jóakaratu III. Fedor, ki a törökökkali háborut 

1681-ben kiegyeolitettc, hat évi ut·alkodás után meghalván (16R2. 
apr. 27.) nem h&.gyott maga után gyermekeket. A patriarka és a bo
járok abban álJapottak meg, hogy tizenkilencz éves édes testvére 
Iván, és kilencz éves vérszerinti testvére Péter között fognak válasz
tani; minthogy az előbbi gyönge és hebegő volt, Pétert kiáltották ki 
czárnak, anyja, Naribkin Kyrielowna Natolia kormányzósága alatt. 
Az utóbbinak pártja az elhunyt fejedelem uralkodása alatt a rövi
debbet huzta a Miloslaw~kiak pártjával szemben, kik Alexius első fe
leségének rokonai és hivei levén, mindennemü rágalmakat terjesztet
tek a czárnő ellen. A kilencz strelitz ezred közöl öten ezen rágalmak 
által ösztönöztetve ellenzik a nélkülök történt választást, miböl lá
zadás keletkezik, halált kiáltanak Pétet-re és a czároöre, s a részeg 
strelitzek legyilkolják a. Nariskineket, a czárnő testvéreit. Hatvan
hét előkelő egyén irtózatos módon felkonczoltatik, Iván (V) czárnak 
kiáltatik ki, nővére, Zsófia gyámnoksilga alatt. Ezen ravasz s a lá
zadás vezetésében ügyes nö szilárdnak mutatja magát azon uralom 
gyakorlásában, mellyre vágyakodott, s kedveMze, Gallitzin Vazul ál
tal támogatva kivonni igyekszik magát a atrelitzek gyámnoksága 
alól. Ezzel ujabb lázadásra ingerli öket, s vezérök, Khovanslti her
ezeg \Igy találván, hogy a kormányzó nö roszul szolgálja vissza a 
neki tett szolgálatokat, az a.bakum·Íisták uj vallási felekezetének élére 
áLl, s mindkét czárt meggyilkolni, az ura.lmat pedig saját kezébe ra
gAdni szándékozik, Ezek egy zárdába menekülnek, s Péter magához 
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hivatja és lefejezteti Khovansltit azon harminczhét strolitztzel együtt, 
kik öt kisérték. A többi atrelitzek boszut kiáltanak de csakhamar 
megrettennek midön látják, hogy az egész nemesség fegyvert ragad 
ellenök j erre a vakmeröséget gyávasággal váltván fol, a megérdem
lett biintetés jeléül kötelekkel s egyéb kivégzési eszköziikkely·len
nek meg Péter előtt, kitö) csak azon föltétel alatt nyernek bocsána
tot, ha kiadják a lázitókat és minden tizedik embert. Három ezer 
hétszáz egyén sors által kiválasztatván, a szeutaégek fölvételével el
készültek a halálra, bucsut vettek családaiktól, s nyakukon kötéllel 
fegyvertelenül a zárda felé vonultak, ketten- ketten a tökét, a har
madik pedig a pallost vitte; megérkezvén a zárda elötti térre, letet
ték a tökét s rá fejöket s három órán át vártak sorsukra. A czárok 
megelégedtek harmincz áldozattal, a tiibbieknek megbocsátottak. 

Minthogy Péter fiatal, Iván pedig gyámoltalan volt, Zsófia min
den szeszélyét valósithatta j mondják, hogy az előbbit szándékosan 
kicsapongó fiatalok társasrigába keverte. Ha a diadalmaakodák talán 
feketébbre festik is a valónál Zsófiát, annyi bizonyos, hogy rendkiviil 
nagyravágyó volt, s mcsszeterjedő viszonyai voltak. Kiterjesztiüte 
az ország területét, megszerezvén Szmolensket, Severiát, Csernikowot, 
Kis-Oroszországot aDnieper bal, és Kíewet jobb partján, nem kitJön
ben a zaporogi kozákok tartományát j min<lezekért megigérte, hogy 
szövetkezni fog Svéd- és Lengyelországgal Törökorl3zág ellen, Ga
litzin azonban, ki bölcs tanácsad6 volt a békében, roszul forgatta a 
fegyvet·t, el v esztette a hadsereget s kénytelen volt visszavonulni. 

Péter ezalatt növekedik, s már játékai elöre hirdetik jövendő 
hatalmát; győzelmeskedik a bűnök kisértései fölött, mellyeknek ki
tették. A külföldi ifjak, kiket azért adtak melléje, hogy elrontsák, 
felébresztik képzeimét rendkivilli dolgok elbeszélésével. A genfi 
Lefort Ferencz Jakab, ki a legkülönfélébb kalandok között Európa 
egyik végétől a másikra jutott, sokat látva és mindent jól megfon
tolva, ki ismereteit, bátorságát, ezerencséjét csak önmagának kö
szönhettc, megnyeri Péter bizalmát, ki öt ötven h~sonkoru ifju élére 
állítja, kikkel katonai gyakorlatokat visz véghez anélkül, hogy meg
különböztetné önmagát a többiektőL Tiszteletnek tartották, ha mint 
bajtárs (poteschnoi) beléphetett valaki azon kis csapatba, me Ily utób b 
a testörségi ezredek magvát képezte. Ezen ifjak kicsapongásai kü
zött Péter és Lefort azon törték fejüket, hogyan üthetnék ki a nye
l'<~gböl Zsófiát, kire igen boszankodtak amiatt, hogy már az uralkodó 
czímet is fölvette 1 mindcn okmány ra 1 valamint a pénzekre saját 
nevét is odabigyesztette s korlátlan hatalomra vágyakodik. Zsófia 
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szelét vevén ezen tervnek, meg akarja azt előzni, s Thegtwitoi, a 
atrelitzek vezérének segitségével eltenni láb alót Pétert, feleségét, 
anyját és nővérét. Legalább igy híresztelték. Péter erre az ö po· 
tet:chnoi·jaival a sz. l-lúrotnságról nevezett templomba jő, összehívja 
a bojárokat, fölfedezi az összeesküvést, Galitzint számiizetéshe, 
z~úfiát zárdába kiildi, s ö lett az egyedüli nr (1689), noha Iván, 
ki cs:1k névleg volt czár, néhány évig még életben maradt ( -169!1). 

Itt uj korszak tárul fLl) Oroszoriizágra nézve. 

BAR.MINCZADIK FEJEZET. 

N a g y-P é t e r és XII. Kár o I y '). 

Péter tízenhét éves korában Európa legnagyobb birodalmának 
éléu találta magát, melly Arkangeltöl az Azowi-tengerig terjedt; 
bárdolatlan de összetartó néppel és olly föurakkal, kik voltaképen 
rabszolgák voltak. Nem voltak erkölcsei és nevelése, Lefort azon
ban a tobzódások közepett kalandos elbeszéléseivel arra ösztönözte 
iít, hogy ujjáteremtője legyen nemzetének. Látván alattvalói ruii

veletlunségének szomoru következményeit, jóvá akarta tenni ezeket, 
de nem az által, hogy országát lépésről lépésre vezérelje a müvelt
ségre 1 hanem hogy egy Csapással európaivá tegye B idegen agat 
oltson beléje, nem gondolva azzal, vajjon ennek kivesztével nem 
jut-e a nemzet még szomorubb helyzetbe. 

Adjatok vizet, mert földem van elég! voltOrosz
ország harczi kiáltása mindjárt kezdettől fogva. Péter néhány hajót 
készittetvén, a pereslawi tavon gyakorolta magat azon zárda mellett, 
mellyben lakott; ezen gyermekjáték késöbb komolylyá váltt•zott, 
valamint ötven játszótársa is tizenkét ezer harczosra szaporodott. 

1) Nagy Péter viselt dolgairól naplót vezettek saját felügyeletc alatt, melly 
késöbb II. Katali u parancsAra 1770 -72-ben kinyomatott. Ezen napló 1721. okt. 
22-ig terjed. Németre forditotta Bu~hmeister Lajos (Riga 1774), ki egy másik 
kötetet is t·satolt hozzá, az !'gészet illy czim alatt advó.n ki: Beytriige zur Gesch. 
Petera des (hossen. 

LáRd t ová~bá Nestexuranoi, Nagy-Péter emlékiratai. 

Gordon. G eschir.hte l'eters rles (}ros sen. 

Schlötzer, Historise/ie Unte1·suchung iibe1· Russlunda Re·ichsgntn<lge.•etz. 

Oustrialov hiva.talo8 a<latokat gyüjt N11gy-Péter életére s tettoiro vonatlw-

z:,Jag, me!ly muuka. tiz kötetre fog terjedui, 
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Miutáo Lefort--ot, ki soha katonák fölött nem parancsnokoskodott, 
táborookká nevezte ki, öt . szemelte ki egyszersmind azon hajóhad 
tengernagyának is, melly nem csak nem létezett, de még névvel 
sem birt azon nyelvbeu. A Fehér-tenger első ízben hordozott magán 
orosz ural kodót. Csakkamar mérnököket, hajókat, tüzéreket ·kért 
Németországtól és Hollandtól, a gazdagokat és főpapokat segély
adásra kényszerí tette s hajókat készittetett Hollandban és V elenczé
ben. Elfoglalta és megerő sitette Azo w ot, mint terveinek alapját, 
mire a régi római császárokra emlékeztető fénynyel vonult be Mosz
kvába, hogy megkedveltesse a dicsőséget s tiszteletet keltsen maga 
iránt. Ifjakat küldött Németországba, Hollandba , Olaszországba 
olly czélból, hogy sajátítsák el a. müvelt népek szokásait és müvésze
teit i azt ö maga is tenni akarta, érezvén, wennyire szüksége van 
reá. Romanodovski Fedor bojárra bizván a kormányzóságot (1697), 
őmaga ismeretlenül utra kelt ; a saardami és deptfordí hajógyárak
ban mint közönséges munkás dolgozott; Amsterdamban a boneztant 
és természettörténelmet tanulmányozta; Londonban a polgári és 
egyházi alkotmányt vizsgálta, bámulván a vallá&ok szabadságát, a 
fegyver- és parlamenti termeket, mindenekfölött pedig a tengeré
szetet. Mindünnen ügyes munkásokat csalogatott magával Oroszor
szágba. Meglátogatta Clevet, Dresdát, Bécset, melly utóbbi város
ban ünnepélyt rendeztek tiszteletére, s a császár és császárné ven
déglösöknek öltözve minden rendü és rangu álczás egyéneket szol-, 
gáltak ki a lakoma alatt. Epen Olaszországnak vette utját, midün 
visszahítták Oroszországba (1698). 

Ha egyszer valaki megizlelte a hatalom serlegét, bajosan telik 
be vele. Zsófia, ki soha sem hagyott fel a reménynyel s a csel~zövé
nyekkel az uralom visszanyerése, végett, ujra fellázitotta a strelitze
ket, kik azonban legyőzettek, s Péter visszaérkezvén, vizsgálatot in
ditott a fogoly lázadók ellen, kétezret fölakasztatott, ötezret lefejez
tetett, s ö maga százával üt1:>tte le a fejeket ; a többi lefejezéseket 
összeesküvésről gyanus főurak által hajtatta végre, Harminczával, 
ötvenével, százával fektette a1·czczal a földre az elitélteket, kik fe
jöket egy tökére helyezték, s a bárd aztán sorji.\uan, egyiket a másik 
után ütötte le. Nem itélhetvén, vagy nem marvén elitélni saját nő
vérét is, három lázadót ablakai alatt akasztatott fel s egész télen át 
ott hagyta függni, kérvényekkel kezökben, mellyeket nővérehez in
téztek. Valósziniileg ekkor léptette ujra életbe a titkos cnnczelláriát, 
ezen rettent ö vizsgáló törvényszék et, melly 17 62-ig tartott. Feleségét, 
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Fedorowna Eudoxiát, ki borzalmat mutatott ezen gyilkosságok iránt, 
elüzte magától. 

Illy embernek okvetlenül ohajtania kellett a háborut, hogy visz
szaszarezze az elődeiből elvett tartományokat, mellyek miatt nem ter
jesztbette ki hatalmát a Balti-tengeren. Természetes ellensége volt 
tehát Svédországnak és szövetségese mindenkinek, ki Svédország 
ellen háborut indított. 

XU. Károly. 
Az emberek emlékezetében együtt fordulnak elő XII. Kár'-lly 

és Nagy-Péter nevei, környezve némi regényes és szinpadias dics
fénytől, mi nem csekély rnérvben elüt azon positív jellegtől, mellyet 
a társadalom fölvett. Mindketten a 11zokott szinvonalon felül álló szel
lemek voltak j az egyik atyja által szilárd alapokra fektetett trón t, teli 
kincstárt, jó hajóhadat, kitünő hadsereget talált, rniértis nem volt 
szüksége azon bünökre, mellyektől már jolieménél fogva is irtózott j 
a másik hogy trónját elfoglalhassa, vérontással volt kénytelen eltá
volítani a temérdek akadályokat, miben semmi emberi érzés nem tar
totta vissza j emez megfontol va törekedett kitűzött ezé! ja elérésére, 
a másik vakon rohant uralkodó szcnvcdélyc után j az egyiket esze
veszett vakmeröségre ragadták győzelmei, a másikat vereségei ta
nították meg győzni; az egyik megalapitotta orsz:~tga nagyságát, 
a másik romba döntötte a magáét. 

XII. Károly azon vallási eszmékben neveltetett, mellyek a svéd 
uralkodóház megkülönböztető jellegét képezik ; anyja nem sok 
gondot forditott lelke, de annál többet teste kimiivelésére. Atyja 
katonai gyakorlatokra s az ország alkotmányának tanulmányozására 
sarkallta, magas fogalmat keltvén benne a királyi méltóságról. 
Károly szenvedélyesen müvelte a mathematikát, számos utazásokat 
tett, szerette a vadászatokat és pedig annál inkább, minél több ve
szélylyel voltak összekötve. A rendes kor előtt nagykorunak nyil
váníttatván (1667), midön az upsalai érsek fejére akarta tenni a ko
ronát, kivette azt kezéből, B maga tette fejére. 

A ry~:~wicki békekötés leesilapította az európai fejedelmek har
czias hangulatát, minthogy azonban a ·spanyol örökösödés miatt 
ujabb összekocczaná.s volt kilátásban, mindenki szövetségesek után 
nézett, s Károlyt Angolország, Holland és XIV. Lajos kérte fel szö
vetséges társul. Szomszéda:i azonban azt hivén, hogy tapasztalatlan 
ifjonezezal lesz dolguk, elérkezett!1ek vélték a pillanatot hajdani 
veszteségeik helyreütésére. 

Lengyelország trónját, mint már emlitök, II. Frigyes Ágost 
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szász választó- fejedelem foglalta el, ki utá.nozui ohajtván XIV. La
jost ugy a fér1yüzés ben mint hóditásaiban, s foglalkodtatni akarván 
a háborgó nemességet, azon ürügy alatt, hogy hadat indit a Port:\ 
ellen (1697), ujabb szá~z csapatoltat hivott be s fegyverre szóli
totta a litvánokat A csapatok ezen szaporitása nyugtalanitani 'kPz
dette a lengyeleket, kik többízben felszMitott:'tk Ágostot azok ha
z~kiildésére, a P a c t a c o n v e n t a értelmében j a féltékenys!,g, 
melylyel a lengyel, litván és szász set·egek egymás iránt visel
tettek, majdnem nyilt közdelemmé fajult s lehetetlenné, tettt~ a s,-í:d
ország ellen inditott háboru szerenesés befejezését. Arnbár a kar
lowiczi béke Lengyelországnak itélte oda Karniniecet és Pocloliát 

' ezen nyereményt inkább alkudozásuknak, mint vitézségnek lehetett 
köszönni, s Ágost minden áron szerette volna visszahóditaní S\'éJ
országtól azon tartományokat, me Ilyeket a mnlt békekUtésck a l 
kalmával Lengyelország átengedni volt kénytelen, fi>képen pedig 
Lieflandot, hol az elégiiletlenség már különben is magas fokra ernel
kedett Svédország ellen. Érintkezésbe lépvén Péter czárral, termé
~zetes udvariasságn- és azon körlllménynél fogva, hogy méltó v<~

télytársának mutatta magát ugy a poharak iiritgeté~ében mint a 

testi erőben elanynyira, hogy egy csapással leütötte egy bika fejét, 
megnyerte Péter bizalmát s szövetkeztek Svédország ellen. Péter, 
ki minden áron hozzá akart jutni a Balti-tengerhez, alkudozásolt 
által soha sem volt képes megkapni a svédektől Narvát vagy vala
meily más kikötöt. Folytonos ellenségeskedések magvát képezte 
SvédorRzág és Dánia között Schlesvig, melly a harminczéves há
boru alatt elvétetett a holsteini uralkodóháztól s részben a Gottorp 
uralkodóháznak adatott Dánia felsösége alatt. Midön késöbb lll. 
Frigyes, Holstein- Gottorp fejedelme, császári helyőrségeket kapott, 
IV. Keresztély öt hitszegőnek tekintette, miböl meghasonlás kelet
kezett e fejedelmi család két ága között, melly igen élessé vált, mi
dön Ill. Frigyes X. Károly svéd király egyik leányát vette nöül, s 
a kopenhágai szerzödés folytán Schleswiget és Femern szigetét is 
hatalmába kerítette. A Holstein- Gottorp család ez időtől fogva miud
inkább Svédországboz szitott, miböl végre nyilt szakitás keletkezett. 
Először is IV. Frigyes dán király tört lándsát Holstein ellen (IGn9), 
mig egy szász hadtest II. Ágost által ktlldve, Hannovert támadta 
meg. XII. Károly előrelátván a zi vatart, hajóhadat kért ~ziivet

ségeseitiil és kijelentette, hogy "~oha sem ragad fegyvert, ha nem 
kényszerítik j ha egyszer fegyvert ragadott, nem teszi azt le elöbb, 

wig meg nem bünteti azt, ki először támadt ellene". A hajóhadak 



- ó25 -

ostrom alá fogják Kopenhágát (1700), s Károly egészen váratlanul 
Seelandban köt ki ; minthogy azonban kijelentette, hogy csak a 
holsteini fejedelemnek akar nyugalmat szerezni, a bélie csakhamar 
megköttetett Travendahlban (aug. 18): el:>ö hadjárat 

1 
melly hat 

hét alatt fejeztetett be. 

Narv11l csata. 
l\lindenki magasztalta XII. Karoly mérsékeltségét, holott ez 

X. IU!·oly és Gusztáv Adolf barczi dicsöségére vágyakozva, csak 
azért egyezett a békébe, hogy boszut álljon a lengyel király folött. 
Csaku~yan rögtön Liefland felé Cordul, mellyet Ágost megtámadott, 
Péter azonban erre hadat üzen Svédországnak, hogy visszafoglalja 
Oroszország hajdani birtokait, s ostrom alá veszi Narvát. Károly elő
siet s ötezer gyaloggal és három('ze1· lovassal megtámadja a har
minczezer oroszt (nov. 30.) ; tizenkétezret leöl közülök, s elfoglalj!:\ 
száznegyvenöt ágyujokat ; a többiek megadják magukat. Az oroszok 
nem tudták egyébnek tulajdonitani ezen vereséget, mint hogy a 
svédek varázslók voltak 1 miérti~ nyilvános könyörgéseket intéztek 
sz. Miklóshoz, hogy szabaditsa meg öket ezPn varázslóktól. Péter 
azonban felismervén hadseregének gyenge oldalát, igyekezett ka
tonáit ruhával ellátni és fegyelemhez szoktatni. Eltörölvén a stro
litzek hadtestét, melly veszedelmesebb volt a békében mintsem 
basznos a háboruban, német mintára ezervezett gyalogságot állitott 
fel helyette; Szent-András-rendet alapitutt katonai érdemek jutalma
zására j csapatokat küldött a lengyel királynak is, szinleg segítsé
gül, tulajdonképen pedig azért, hogy kiképeztessenek: s illyformán, 
el lehet mondani. hogy Lengyelország maga készitette azon fegyve
reket, mellyek végromlását idézték elő. Maga Péter minden katonai 
rangfokozaton kertJsztül akart menni , s a szabályok értelmében 
léptette magát elő j tisztjeinek kérelmére csupán a pultavai csata 
után vette fel ezredes helyett a tábornoki rangot. Az ősz Romano
dow~;kit czári czimmel ruházta fel s öt valósággal urának, magát 
pedig alattvalójának tekintette. "Ezeu folytonos tettetés, az aláren
deltség és fegyelem látványa, mellyet egy kényur nyujt népének, ki 
csak szigoru egymásutánban, s a tett szolgálatok alapján fogad el 
elölépletést, ezen a maga nemében egyedüli jelenet különcznek é1:1 

tulhajtottnak tünhetik föl, de szükségee volt s alig volt elég arra, 
hogy a gőgös és makacs orosz nemeseket minden lírügytől megfosz
sza a zugolódásra és engedetleoked~sre. Gö gjük megszelídítése 
végett, mint akik boszankodtak amiatt, hogy csak fáradság és ér
demPk által nyerhetik el azon rangfokozatokat, mellyekre már szü-
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lettieöknél fogva igényt véltek tarthatni, önmagát kellett állandó 
mintaképül felállitani" 1). 

Frigyes dán király felismervén csapatainak tökéletlensegét, 
szintén nemzeti katonaságot alakított, mellynek létszáma tizennyolcz 
ezer emberre emeltetett. A győzelmek ellenkezőleg vakmerövé· tet
ték XII. Károlyt, ki megvetvén az ügyetleneknek tapasztalt oro· 
azokat, a telet Lieflandban tfjJtötte s tavaszszal elfoglalta Kurlandot 
(1701.). 

Nem tetszett a lengyeleknek, hogy olly háboruba sodortattak, 
mellyet II. Ágost rnint szász fejedelem inditott; s hogy ez idegen 
hadsereget tart az országban. Felkérik tehát XU. Károlyt, hogy 
tekintse öket semlegeseknek, ii azonban nem hallgat kérelmökre s 
megengedi, hogy katonái mint valameily ellenséges területen garáz
dálkodjanak Lengyelországban. Azt hitte, hogy ezáltal még na~yobb 
gyülöletet idéz elő Ágost ellen, ki míndennek okozója volt. Károly 
ellenállás nélkül vonul be Varsóba, e Clissow mellett egy harmad
részszel csekélyebb hadsereggel teljesen tönkreveri ellenségeit 
(1702); szigoru erkölcseiről teRzen tanuságot azon körülmény, hogy 
azon ötszáz nöt, kik Ágost kiséretében voltak, minden bántalom nél
kül s fedezet mellott bocsátja szabadon, valamint a szép Königs
marcknöt sem akarta látni 1 kit hozzá Ágost küldött olly czélból, 
hogy alkudozásokat kezdjen vele vagy elcsábitsa. Fegyvereit min· 
denütt diadal koszoruzza s minden t~jánlatra azt feleli, hogy mind
addig nem áll el a háborutól, mig Ágostat le nem teszik. Ezt óhaj· 
totta egy jelentékeny lengyel párt is, melly Károly segélyével till
sulyra vergödvén, Ágost helyett a poseni vajdát Lesczynski Szanisz
lót választotta meg (1704). Ágost szövetkezvén Oroszországgal, 
elfoglalta Varsót, de alig vonult vissza tartományaiba, párthivei is 
hátat forditottak neki_ Szaniszló megkoronáztatván (l 705 nov. 18), 
szövetségre lepett Svédországgal s megerősítette az olivai békekö
tést; Károlynak nem volt egyéb czélja, mint hogy egyesüljön vele 
a czar megleczkéztetésére. Károly erre mint valami kalandor vette 
üzöbe Ágostot s pusztította a lengyel tartományokat 1 mig végre 
Ágostot, örökös birtokába hatolva, fegyverletételre kényszerítette. 

Mialatt Szászországban tetszése szerint rendelkezett országok 
fölött, Károlynak minden hatalmasság kegyét kereste. - Marlboro
ugh be akarta öt keverni a nyugati ügyekbe; XIV. La j ot! arra ösz. 
tönözte, hogy lépjen Gusztáv Adolf dicsö nyomdokaiba, minisztere 

1) Segur, F.ITTiltkiratok. 
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pedig, Piper, folyvást kalandos vállalatokra 1arkallta.. Karoly nem 
csak a németországi, hanem az ausztriai uralkodóhaz jogara alatt 
levö protestaosoknak is "édnökeül nyilvánitotta magát, s ámbár bo
&zankodott Ausztriára söt háboruval is fenyegette, mégis hajlandónak 
nyilatkozott megbocsátani neki, ha visszaadja a sléziai protestaosok
nak a szabad vallásgyakorlatot, mibe I. József császár kénytelen 
volt beleegyezni. 

Károly nem csekély mérvben árUitt saját ügyeinek azáltal, 
hogy egy olly ellenség kergetésére pazarolta idejét, ki már ugyis 
békeért könyörgött, ahelyett, hogy a narvai vereség folytán elbódult 
maszkovitát vette volna üzöbe. Látván Péter, hogy vetélytársa Len
gyelországban vesztegel, ellátta magát fegyverekkel 9 győzedelmes

kedett Lieflandban (1702), hol a foglyok között találta Katalint, kit 
késöbb n ö ül vett, 9 elfoglalta Nötenburg-ot a Newa partján, aztán 
pedig Kanzit; ekként kik ö töre tett sz ert a Balti-tengeren, hol ha
jóra kelvén elfogott két svéd hajót (1703) i Oroszország ezen elsö 
tengeri győzelme érdeme szerint megünnepeltetett. Mialatt tehát 
Károly inkább szenvedélyét mint érdekét tekintvén zsinó~mértékül, 

elvesztette győzelme gyümölcseit, Péter, kinek szellemét nem is
merte, behatolt lngermanlandba azon szilárd eltökéléssel, hogy többé 
nem fog kivonulni belöle s fölismervén a Newa rendkivüli fontos
ságát, megállapodott mellette. Nem tartván eléggé biztosnak Kan
zit 1 Pétervárat alapitotta a Newa egyik sziget~n és székhelyévé 
választotta, mintbogy alkalmasabbnak látszott a Svédország elleni 
há.borura, valamint arra, hogy helyzeténél fogva tengerentuti gyar
matosokat édel5gessen magához s megkönnyítse a közlekedf.st Euró
pával. 

Más hóditmányokat is tett, s biztositotta azokat ; folytonos 
izgalomban tartotta a pártokat Lengyelországban, hol tetszése szarint 
fasztagatta a főuri kastélyokat B a nyert zsá\mánynyal uj székvá
rosát gazdagította. Károly, ki a drága idöt haszontalanul vesztegette 
el, végre személyesen indult az oroszok ellen, B ostrom alá fogván 
öket Grodno mellett, erősen szorongatta. Ezalatt minden követ meg
mozdítottak a béke érdekében, melly végre megköttetett Alt-Ranstad· 
ban ( 1706. szept. 24). II. Agost lemondott Lengyelország trónjáról s 
elismerte Szaniszlót i abbanhagy minden szövetséget Svéd- és Len
gye l ország ellen 1 főként Oroszországgal, s visszaadja a foglyokat. 
Ezek között volt a lieflandi Patkul is, ki a hazájabeli nemesség 
védelmé ben. tanusitott nagy buzgalom miatt halálra ítéltetett. Meg
menekülvén, heves iratokat tett közzé Svédország ellen 1 s ámbár 
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ez idl:ltájban a czár követe volt a szász udvarnál, mégis elfogták és 
kiadták Károlynak, ki öt mint lázadó és már elitélt alattvalót itélet 
nélkül felnégyeltette: gyávaság egyik részről, vadság a másikról. 

A lengyelek számosan, semmisnek nyilvánitván Ágost lemon
dását, a czárral szövetkeztek, ki nekik igéretet töu, hogy csak a nem
zet által megválasztottat ismerendi el királynak : Károly összeszed
vén et'<>jét harcze,lzett negyvenhárom ezernyi seregével Lengyelor
szagba bevonul; a czár, el nem fogadhatónak vélvén a csatát, hátat 
fordít. Károly, Mkelvén a Visztula jegén, utána ered, Jánilsával ágyé
kán, áthalad a Berezinán, s Moszltvába késztllt bevonulni, leteendö 
a m~árt, segédkezet várva mindazoktól, kiknek Péter ujitásai visz
szatetszettek; azonban Mohilewnél váratlanul megállapodik, s hall
gatva ügyetlen vagy hűtlen tanácsokra, Ukrania f,>)é veszi utját. 

Azon Kmieluicki, az ukraniai tatárok hetmanja, ki V. Kázmér 
kinily idejében LengyelorszR.got pusztította, végre legyözctvén, tar
tományával együtt meghódolt a muszkáknak, de csakham!lr meg-

. bánva tettét halála ellitt ( 1657) méghagyta Wigowiski Jánosnak, fia 
gyámjának, hogy szabaditsa fel a nemzetet s csatolja ismét Len
gyelországhoz. Ez azonban nem levén töboé képes Uluaniát meg
védeni, az oroszok eri)sen megvetették lábukat. 

Mazt~ppa. Pultavai t>snta. 

Ez időtájban Mazeppa JánoR1 vakmerő, ravasz és nagyravá
gyó férfiu, volt hetmanjok (lGRfí), ki megnyervén ·a czár kegyét, 
hasznos Bzolgálatokat tett neki Károly ellen. Midön a kozákok élén 
Lengyelország déli részeiben táborozott, összeköttetésbe lépett a je
zsuitákkal és Szaniszló királylyal s elhatározta, hogy kivívja füg· 
getlenségét; sötét szinekkd rajzolta övéi előtt Péter ujitásait s a 
doni kozákok példájával bátoritotta öket, !dk szintén elszakadtak a 
czártól. Elsánczolta tehát magát és értesitette Károlyt, hogy csak 
jöj ön, ö azonnal csatlakozni fog hozzá. Ez fölötte megörül ve egy 
illy hatalmas szövetségesnek, rögtön utnak indul anélkül, hogy be
várta volna Löwenhauptot, ki neki erősítéseket és hadiezereket 

-hozott. Péter örömmel értesülvén ezen hibáról, utját állotta Löw~n
hauptnak Liesna m ellett, s elvette töle a Károlynak szánt hadisze
rek et, melly utóbbihoz méltán dicsért visszavonulás által csak öt
ezer embert vihetett. Ez volt az oroszok el~ö gyözelme fegyel· 
mezctt csapatok felett ( 1708). 

Mazeppa egyesült Károlylyal, de fővárosa Baturin elf"glal
tatott és elhamvasztatott, helyére pedig más hetman neveztetett ki, 
mialatt Károly pusztaságokon keresztül a kozákok között volt kény-
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telen téli szállást keresni, hidegnek, éh11égnek és folytonos támadá
soknak levén kitéve. Puszta. harczvágyból háboruakadván, Károly 
maga ~em tudta, hová megyen; midőn Smoil:nskhez jutott, azt kér
dezte táborkari fönökétől, mitévők legyenek, s midőn Kolurnak kö
zelében voltak, igy szr,lt hozzá: "Kérdeziisl{ödjék az Ázsiába ve
zető ut után," s kitö) azt nyet·vén válaszu!, hogy az egé~zen más 
irányban keresendő, ekként felelt:. n Pedig Mazeppa azt állitá ne
kem, hogy közelünkben van, s nekünk minden áron arra ku!l tö
rekednünk , hogy elmondhassuk, miszuint csak ugyan elértük." S 
a helyett, hogy a Dnicpcrnek tartott volna, miáltal összeköttetés
ben maradt volna Lengyelországgal, mint Piper és mások taná
csolták, Pultava mellett foglalt állást (1709). A rnellette levő za
poroghi kozákok ajánlkoztak a várus rohammaii bevételére; itt 
várt a kdmiai kán badseregére is, kinek a Porta mcgparanc8olta, 
hogy c~atlakozzék Károlyhoz, ohajtv:~n elfoglalni a czárt, kitől félni 
kezdett. Károly tehát, noha mindeu szükséges eszközben hiányt 
szenvedett, hozzáfogott a város ostromlásához s két álló hónapig 
vesztegC'lt itt, mialatt az oroszak köröskiirill mindcnt elpu~ztitot

tak. Károly mellett tizenkétezer kozák és ugyannyi svéd maradt 
azon negyvenezerből, kikkel Szászországból kivonult, valamint a 
Löwenhauvt által hozott tizcnhatezerböl, s a vakmerő mégis megro· 
hanta a nyolczvanezer föböl álló s ruttcuetes tüzéri:iéggel ellátott 
orosz hadsereget (jul. 8.). Kilenczezer svéd elesett, s temérdeken 
fogságbajut->ttak, maga Károly sebet kapván, Mazeppával egy kocsin 
menekült meg, de mert attól tartott, hogy a kán elárulta, nem mert 
Krimiába mcnni, hanem átkelt a Dnieperen. A sereg maradványát 
a folyó tulaó partján hagyta, s mcgpal-ancsolta Löwenhauptnak1 

hogy Krimia felé vegye utját ; ez azonban mindentől meg levén 
fosztvu, csapataival együtt kénytelen volt wegadni magát. 

Érezte Póter, hogy ezen c~ata határozott birodalmának sorsa 
fölött, tniértis ezeket ir ta: Is L e n sc g i ts é g é v e l t e l j es e n me g 
van vetve Pétervá1· alapköve. Másrészről aztisellehctctt 
mondani, hogy véget ért i;védország dicsősége. Károly hadsereg, 
pénz, barátok nélkül, mindent a szarencsére bizva, mindent elvesz
tett sajá t bátorságún és megtörhetlen makacsságan kiviil, mellytöl 
sarkalva öt évig kalandozott szanaszét, hogy a törököket fegyver
ragadásr;;~. birja. Ötszáz lovassal és .Mazeppával kictlen pusztaságo
kon keresztül Otschakowha •\rkezik, innen Moldvába B<mdcrbe megy 
:it, hol a töröklik a Kor:1n által parancsolt vcudégszeretettcl fo-

~. M 
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gadták (szept.); midön azonban felgyógyu-lt, minden ut el volt előtte 

zárva, mellyen a békezavaró hazájába visszatérhetett volna. 
~zerencsétlensége általános rokonszenvet keltett iránta 1 mi 

azonban nem tekinthetjük öt egyébnek kalandornál, önfejünél, ki 
szenvedélyének él ve semmibe sem veszi alattvalói vérét és országa 
romlását, csak szeszélyct kielégithesse. Nagyravágyó nem volt, mert 
minden czélja csak abban összpontosult, hogy boszut álljon azon 
királyok felett 

1 
kik öt megbántották. Kegyetlennek csak akkor 

rontatta magát, ha v:~lamelly svéd ellene fegyvert fogott. 1) Nem 
sokat törődött az élvezetekkel, nőkkel, udvartart·ással, fényüzé3sel, 
még a tisztasággal sem; igazsá~~;szeretö, tulságosan ajtatos, nyilt és 
őszinte volt s méltányolta az érdemet minden tekintet nélkül a szii· 
letésre. Rövid beszédü 1 ritka emlékezőtehetséggel és ismeretek• 
kel megáldva, valóságos bálványa volt hadseregének, katonás ma
gatartása miatt, mellynélfogva résztvett fáradalmaik ban 1 játék aik
ban, veszélyeikben. Midőn nem volt lwmoly teendője, a nyughatat
Jan ember haszontalanságokra adja magát, napjában három lovat 
fáraszt ki, csatarendbe állítja katouáit s hosszu meneteket tesz 
veli>k. 

A Porta ellátta Károlyt élelmiszerekkel s naponkint ötszáz 
scudót adott neki j Francziaország szintén küldött pénzt, mellynek 
egyrészéből királyilag élt s bökezüsködött barátai irányában, má
sik részét pedig Konstantinápolyba küldötte, hogy párthiveket sze· 
rezzen magának; a szerencaétlcnség ugyanis legyőzte benne a val
lási aggályokat., mellyck miatt ezideig tartózkodott szövetségre 
lépni a hitetlenekkel. 

A török f<ívilrosban Poniatowski Szaniszló müködött Karoly 
érdekében, s bizalmatlanságot igyekezett kelteni III. Achmetben 
Péter ellen j a validc-zultánnö pártolta Poniatowsk it s a z é n o r os:~.
l á n om n ak nevezte, a nép bámulva azon hadjáratokat és győ

zelmeket, mellyekct a V a s fe j a F e h é r B z ak á 1 fölött nyert, 
szivcsen segélyére sielett vclna; a nagyvezír, KiLU·li·Ali, igy szólt 
Poniatowskihoz: Ki r á I y o d d a l c g y ik o l d a lom o n, ka r d om· 
mal a másikon kétszázezer harczos élén Moszk· 
v á b a fo g om ö t v e z e t n i. 

Számüzetése ··tehát sokkal tevékenyebb és reménytelibb volt, 

1) Rebuechöld tábornok különben a frauenstadti csfltában, 1708-ban febr 

16., több órával a küzdelem után e~er ötszáz oros:7. foglyot konczoltatott fel, ldl< 
kegyelt'mért l<önyörilgt ... J<. 



- 531 ....... 

mint Napoleoné, dc Péter sem aludt. Ő is tudott annak idején a pénz
zel bánni, s csakugyan sikerült is neki megerősíteni Törökország
gal a karlowiczi békét. Ennek egyik feltétele gyanánt kiköttetett, 
hogy Károly száz svéddel és kétszáz törökkel egészen Liefland ha
táraiig vonulhasson át Oroszorl:lzágon 1 Károly azonban visszautasi
totta a kedvezményt s uj t•eméuyekre gerjedt, midön B:1stagi Me
hemet, az uj nagyvezír, hadat tizen t a czárnak ( l7l0). Ez a Pruth 
és Duna közé volt szoritva harmincznyolcz ezer emberrel, élelmi
szerek s a azokott bátorság nélkül. Károly rohant, repült, égvén 
a vágytól még egyszer orosz vérbe márthatni kardját, ötven mér
földet (leghe) tett meg lovon, a Pruthot átuszta s a török táborba 
rontott, de milly nagy volt boszusága 1 midön megérkezvén arról 
értesült, hogy fegyverszünet köttetett s igy kisiklott kezei közöl az 
alkalom az oroszok megsemmisitésére. Dühösen rárivallt a nagyve
zirre, ki öt muzulmani egykedvűséggel hallgatta végig s mérsékel
ten válaszolt: Károly erre sarkantyujával végigha~itván a nagyve
zír ruháját, kénytelen volt visszatérni Benderbe, mig Péter, ki tá
vol állott az előbbinek lovagias önfejíiségétöl, azépen elfogadta az öt 
megsemmisíteni képea ellenség által kiszabott föltételeket, kedve
zöbb időre hagyván a visszatorlást. 

Törökország, kinek vendég-e idővel terhére vált 1 mindenkor 
kikötötte Oroszországgal kötött szerzödéseiben Károly szabad haza
térhetését, ez azonban soha sem fogadta el az ajánlatot, még akkor 
sem, midön parancsolólag terjesztették eléje, talán mert attól tartott, 
hogy elárul ták, vagy természetes önfejüségéböl; végt•e a mufti ki
jelentette, hogy Károlyt a vendégszeretet megsértéde nélkül erőszak
kal is el lehet távolitani. Ene megvonták a fizetést tőle, kozákjaitól 
és oláhjaitól, kik erre elszéledvén, csak háromszáz katonája maradt; 
nem sokára az élelmiszerek és takarmány is fogytán voltak, a ta
tárok megrohanták táborát, miértis kénytelen volt magát megerősí
teni s ez alkalommal őmaga is együtt dolgozott az utolsó katonával, 
s a miniszterekkel. Angol- és Poroszország követei füt-fát megmoz
ditottak, hogy távozásra birják ; a Porta tűrtette magát, kifizette 
adósságait, ellátta élelmiszerekkel, mig végre kifogyván türelme, 
megparancsolta , hogy valamennyit öljék le. Károly makacsságát 
mindez nem képes megtörni, s háromszáz em berével az egész otto
man hatalommal farkasszemet néz. Törökök és tatárok rohanják 
meg, 8 visszaveri rohamaikat s czimekkel és rangfokozatokkal ru
házza fel vitézeit ( 1713); a janicsárok, kik bámulták Károlyt és bö
keziiségét, hit(~It adnak azon állitá~ának 1 hogy a Porta rendelete 

:J4* 
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mcghamisittatott, s vonakodnak. llat·czolni; hatvanan a legöt·egebhek 
közül Károly t:!. borába menuek 1 hogy ráb.:~zéljék a távozásra, ö 
azonban uem fogadja el öket. A jauic~irok tohát tám,tdást intézuek, 
bcvc~zik a s<i.nc 11okat s elfogják a bvédeket, csak maga a király vo
nul vissza. egy házb<l hárurn tiszttel és Mgyven szolgával, el h;vén 
h<Llározva, mint nevetve moudá; védeni magát p r o a r is e t fo c i:~. 
A törökök minden áron véget akarv án vetni a játéknak, üszköt 
diJbnak a házra, s ö fuidokolva egy másikba akar futni, de eJf,lgják 
(febr. 13). A gyöztes basa illedelmcs magaviseletc meglepő ellcn
té:et képezett a fogoly pajko:~-;ágával, ki raugjá.hoz illö ti3ztclettel 
Drinápolyba vild~tt. 

Országa ezalatt végromlása felé sittctt. A háboru már 1709-
ben négyszázezer emberbe került, erre megkét~:~ztrezték az adókat, 
cröszakkal besorozták még a tcngcré;zeket is, a polgárokat ruil.
den eztistjök beszolgáltatására kényszel'itették, kölcsön fejében 1 s 
valamennyi északi hatalmas~ág ellensége lett Svédol'szágnak. Ká
roly bárminemü szerzödés ellen tiltakozott fogságából, rendeleteket 
k üldö t t, mellyeket nem lehetett mindenkor telje~iteni, miudenkitöl 
áldozatokat követelt s a tanác:; alázatos elöterjesztéseire követke
zöleg válaszolt: Egyik csizmárnat fogom wajd Stack
h o lm b a k ü l d c n i, h o g y u r a lk o d j ék. A szegéuy Svédor
szágot minden oldalról háboru fenyegetl~. Miután Lesczynski egy 
ki b ék i t ö or6zággyülésl'n (1709 okt. 2), melly a vérengzésig za
jongó volt, lllmonrlott a korouáról, a Icugyelek ujra felszólilották U 
Águstot a tr[m elfoglalására, ki mindenki által elismertetvéJ.J, kiLé
kült a czárral, killeL Dánia és Poroszország is CtOatlakozott. A szö
vct9égesek erre liadat indit<>ttak Svédország ellen, mcllyet csak ué
húny ujoncz-c;:;apat véJclmczett. A császár és egyéb fejedelmek kö:G
beléptek a német rend ek érdekében j X l V. Lajo10 megha,;onlást igyc
kezelt előidézni 8védország ellenségei közölt s túmugalta Le,.czym;
kit, mi Károlyn<~k is tö czélja volt j a svéd korDJáuyzóság azonban 
észrevette, hogy alig ll:hetségcs többé visszahelyc:Gui a lengyel ki 
rályt, midön saját laázukat i.s csak bajosan képese:, mL'gvédni. 

Az orszá;; megaláztatása közepett icmét vérszemet kaptak az 
aristocraták, kiket XL Károly mcgfekezett, s mo:;t csakugyan eleg 
okuk volt kikcini a zsarnokság ellen, midöu XII. Káruly winden 
uton és módon ellenségeket akarván szerezui Oroszországnak a 
Duna és a Fekete-tenger mellett, nen1 gátolta noeg, lwgy Oroszor
szág elragadjntöle a Balti-tenger mellctti fontos IH'oditmányokat. Végiil 
ö wngn ÍR l••mo!Hh:í.u Tiirükországm épitett rPmrnyciriíl, elhatát·ozta 
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mag:it a vis·zatérém~ Uzsorára vett pPnzen \'akitó fényü követsé
get küldött Konstantinápolyba J;ölcsön kieszközlése végett, a sui
tán azon ban a:d válaszolta neki, h(• gy szivesen fljándékoz, de mél
tatlnnn~k tartja a kölcsönzést, s csalmgyan gyünyiirü fegy\·e1 eket, 
pompá8 arah paripákat s kísérettil háruml3záz embert adott neki. 
Kái"Oly elhagyva övéit, egy <>mLer által l(ist'rve ismeretleniil ke
n~sztiilh!ltolt Oiáhor:>zágon, Erdélyen, lHagyaro1·szágon, Ausztt·ián, 
s tizenhat n:1p alatt anélkül, hogy fejét nyugalomra hajtotta volna, 
Stralsundba érkezett (1714 nov. 22). 

Erre mintha mindenhatósága soha cs01·bát nem szeoverlett 
,-olna, rögtön meghagyja n porosz ldrálynak, hogy üritse ki Stet
tint és egyéb pomeranini er0sségeket, mcllyeket a hatalmasságolt 
nz ő gondviselésére Liztak; visszautasítva a neki ollyezéiból aján
lott mi!liókat, hogy álljon el követdéséWl, svédjeit poros;-. területre 
vezeti, bátorítva Francziaország által, melly hathatós segélyt igért 
neki. Az északi szövetségesek azonban osti·om alá fogják Stml
sundot (1715) és annyira szorongatták, hogy végre maga Károly, 
a makacs Károly is h ékét ajánlott. Ajánlata azon ban visszautasit
tatván, a város bevétetett (rlccz. 12), ö pt'dig szereucsétlenlil, csupán 
bátorságával saját országába rnnnckiilt. 

A Rzövetségesck között, kikhez Hannover is csatlakozott, 
csakhannr cg yenetlenkcdés ttirt ki, mi a veszély elmulta után ren
desen be szolwtt következni. Péter czá1· ohajtotta ugyan Svédor
szág megaláztatását, ~ie nem akarta Dániának alávetni, inkább ér
dekébPn állvá 11 l< ét gyiinge és egymással Vl'rsenygö államot fen· 
tartani. Len gy d ország nem akarta tűrni, hogy Ágost a háboru 
után is visszatartsa a szász csapatokat az o1·szág terhére s a szabad
ság veszélyeztetesérr; a hadsereg ennek folytán honi szokás sze
rint sziivet~ezett clüzésök végett, mi ből nyilt háboru keletkezett, 
mig végre a varsói béke ( 171 G) kötelességéve tette a királynak 
elbocsátani a szászokat, i<ivéve saját testörségét, nem venni részt 
külháboruban az o~szágyülés jóváhagyása nélkül, s nem tartózkodni 
külföldön három h<inapnál hosözabb ideig évenkint. Ágost tehát 
nem vehetett részt az északi háboruban. E háboru lelke a dán ki
rály volt, támogatva Angolország és Hollandia által, mellyek igen 
boszanltadtak Károlyra, mcrt megengedte, hogy tengeri rablók tá
madjanak meg minden hajót 1 melly ellenségeinek élelmiszereket 
szál!i;ott. A czár maga állván a hajóhad élére, minden pilhmntban 
várták, hogy meg fogja tárnalini Schoner.t, ö azonbnn még minclig ha
bozott s folyvást nagyobb és nagyobb követelésekkel lépett föl 
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Dánia irányában, mellytöl nem nyervén kielégitést, utóljára is sza
kitott vele. Svédország ekként megmenekült a legnagyobb veszély
től, s a szövetség lassankint szétruállott, mert mindenki elnyerte 
azt, mire vágyódott. " 

Görtz Henrik báró, miután előbb Holstein jóllétének előmoz
dításán miíködiitt, XII. Károly szolgálatá.ba lépett 1 mint miniszter; 
Görtz ügyes ember volt, de a diplomatiai cselszövények képeztl'•k 
egyedüli éltető elemét. Pénzügyi igazgatóvá s n diplomatia einli
kévé neveztetvén ki, minden uton-módon igyekezett jobb karba 
hozni a pénzügyekPt1 az akkor még azokatlan hitel- müveletekkel, 
állami kötelezvényekkel s rézpénz veretéssei ; hogy meghiusitsa 
ellenségei áskálódásai t, teljhatalommalruháztatta fel magát. Ezen fö
lötte ravasz diplomata egy gyékényen árnlt Alberoni b1bornokkal, 
ki viszont Spanyolország pénzügyeinek megjavítására ajánlkozott j 
azon törtek fejöket, hogy megdöntsék Anglia és Francziaország 
tulsulyát, sziivetséget bozzanak létre Károly és a Jakabiták kö
zött s kivigyék, hogy amaz kikötve Angolország partjain, a tróA
követelő párthiveinek élére álljon. Mindez csak ravasz meaterfo
gás volt pénzszer~:és végett, Péter azonban csakugyan hajlandó volt 
külön szerzödésre lépni Svéd- és Spanyolországgal, mi egészen más 
fordulatot adhatott volna a politikának. 

XII Károly halnia. 
Mialatt alkudoztak 1 Károly folytatta az ellenségeskedéseket 

s a Balti- tenger ro ellett szenvedett veszteségekért kárpótlásul Nor
végiát akarta elfoglalni , Frederikahall Odlrománál azonban elesett 
harminczhat éves korában (1718. decz. 11.) j akkor azt mondották, 
hogy ellenséges golyó vetett véget életének, jelenleg azonban or
gyilkosságot gyanitanak. Károly Svédországot a hatalom magas 
fokáról alásülyedve, el néptelened ve, szegényen 1 kereskedelem és 
birtok nélkül hagyta bátra 1). 

A megvilltoztatoct sl·éd alkotmimy. 
Unokaöc8cse és tanítványa, Holstein-Gottorpi Károly Frigyes, 

tulságos:m bizakodván a trón öröklésében, elmulasztotta a kedvező 

1) XII. K:~ rolyról számos életl~irás létezik i nevezetesebb életirói Nordberg, to
vábuá~Voltaire, ki róla mulHttató románczol ké, zitett., Adlerfeld, ki Károlyt ks
tonai "zempontból tcl<iuti. Hammer uj adatokat tett kiizzé Károly viszonyáról 

,:lz ottom!lnokkal. Ismeretlenek voltak Voilairc előtt egy ~véd tiszt la<io le
vvlel, ki.~ "Károly mellett volt PnltavÍinfll és Bendt>rben i ezen levelek német 
"Y'·lve.n 1811- h en tétet: ek közzé l<övetkezö ez im alatt: Vertraute Briefe einPa 
achu>edischen Officiera an einen Jt'reund in Wien. 
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alkalmat, hogy megválasztassa magát. Az ország megunván a hő
söket és attól tat·tván, hogy talán ö is osztja nngybátyja és neve
lője harczias eszméit, Ulrica-Eieonora hessen- kasseli herczegnöt, 
az elhunyt nlivérét kiáltotta ki ut·alkodónöiil (1719. febr. 21.) Ez 
nem állhatván eW dyna~ticus igényekkel, minoen föltételt elfoga
dott j le kellett mondania a felsöségrlil, vagyis a XI. Károly által 
életbeléptetett kényuralomról. En·e ismét a hazafias vagyis aris
tncraticns párt kerekedett felül j elhatát·ozták, hogy a három uri 
osztály, urak, lovagok és egyszet·U nemesek, ezentul nem curiánkint 
fognak szavazni ugy, hogy három együttes szavazatot képezzenek, 
hanem kiilör. mindcn nemesi család, mellyek száma kétezerre ru
gott, a főpapság minden tagja, minden consis torium, minden tar
tomány és város, miáltal az alsó nemesség sokkal fontosabb szere
pet kezdett játszani. A nemcseknek megengedtetett k<'!·eskedel
met folytatni , a polgároknak azonban megtiltatott amazok jószá
gait megvásárolni. Az országgyűlés legahí.bb minden három évben 
össze hi v and ó, melly a nemzet valódi képviselője s a főhatalom le
téteményese. Az ország Ugyeit tizenhat tagból álló tanács intézte 
a királylyal, gyakran nélküle, sőt ellenére is. A kormány ekként 
a megvesztegethetö, a nemzet érdekei helyett saját előnyét haj· 
hászó s uralomra vágyó aristocratia kezei közé jutott, mi Svédor
szág teljes bukását vonta maga utan. Ezen forradalom egy má
sikat idézett elő 1772-ben. 

Göt·tz halála. 
Ulrik a Holstei n ös~zes párthiveit bebörtönöztette, Görtz el

len ráfogott bünök miatt pört inditott s anélkül, hogy megengedte 
volna neki benyujtani a számadásokat, lefejeztette j a világ azt hitte, 
hogy ez azért történt, nehogy köztudomásra ju:ison, miszerint Ká
roly halálakor a királyné és mások ellopták a kincstári maradé
kot. Sirjára a következöket kérte felíratni: A h ö s1 ki t sz o l g á l
t a m, e l h u n y t é p m i d ö o b é k é t a k a r t s z e r e z n i a v i l á g
n ak , s v e l e e l h u n y t a m o n a r c h i a. Is t e n ö r i z z e n m é g 
t' os z a b b ak t ó l. É n is me g h a l ok; sz é p d o l o g rn e g h a l
n i k i r á l y á v a l s a m o n a r c h i á v a l. .M o r s r e g i s, fi d es
q u e i n r e g em e t d u c em me u m m o r il me a. Ő azon ál
dozatok egyike volt, kiken a közgyülölet boszuját tölti; Svédország, 
mellyet egy eszelős király végromlásra juttatott, ujjongott annak 
megöletése fölött, ki némi részben jóvá tette az előbbi eszelős. 

ségeinek gyászos következményeit. Ezen igazságtalanságban az 
'lolt a legroaza.bb, hogy véget vetett azon alkudozásoknak, mellye· 



ket a1. elhunyt, Pétel'l'el folytatott, ki mo~;t Franczia- és Angolor
szághoz közdr-d ett, nehogy elveszítse tartományait, Nem sok ám 
kikötött Svédország partjain, pusztitatta a svéd tartományokat és ré
mületbe hozta Stockholmot; uyolcz várost, száznegyvenegy kastélyt, 
ezer háromszáz hatvanegy falut, n<~gyvenhárCim malroot, tize.nbat 
rn ktárt, két n~z- él! tizennégy vas- hámort ro agy kite':jedf:sii crdíí
Sl'gekkel egyiitt elpusztított 8 temérdek barmot elhaj~ott. Ez volt 
a kegyelem- csnpás Svt\dország1·a nézve. 

Az angolok hajóhadat küldöttP.k Stockholm védelmére1 8 ve
Wk csakhamar béke küttetett, áteng('dtetvén kit·ályuknak, mint 
br::.unschweig lüneburgi választónak, a brémai és verdeni herezeg
ségcll; egyuttal ~ziivctség jött létre a két állam között olly czi>l
bt'd, hogy gátat vessenek a czár terje8zkedése elé a Balti-ten
geren ( 1719-20). Lengyelországgal fegyvers:tünetre léptek, me Ily 
késöbb állandóvá lett; Poroszországgal békét kötöttek, átengedvén 
a királynak Stettint, az Oder és Peene közötti területet, Damrn é3 
Go! nau városoltat, az O der tulsó partján fekvő függelékeikkel 
együtt. Dánia, melly számos tartományokra tett 8~e•·l, szerette volna 
megtartani azokat, de mert nem akartáJt teljesen kizárni Svédhont 
Németor,zágból, abban állapodt~k meg, hogy adja vissza Dánia Pomera
nia elfoglalt részét egészen a Peeneig, Stralsundot, Rügen szigetét 
Marstrand és Wismar városokat, mig rná.-ré:<z•·öl Svédortizág lemondott 
a vámmentes,;égről a Sundb,.,n és a két Beltben, s hatszázezer bi
rod: .. dmi tallér lefizdésére kötelezte magát. Schleswig fele Dániának 
maradt. A fődolog azonban az volt, hogy Dánia teljesen legyőzte 
vetélytárs~ít s királyai belátták, hogy üd viisebb leszen nem ke1·esni 
többé hóditmányokat s felhagyni olly politikával, melly hábornkba 
sodorhatná ö!.;et, ehelyett azonban az ország bel jóllétének előmoz
dit:isán fárad•.JZni. Ulrika cRakhamar lemondott férje Frigyes javára 
(1720 decz. ó), s ez alkalommal a királyi hatalom ismét ujabb meg
szoritásoknal( vett<:tett alá. 

Ny~>htdfi béke. 
Péter folytatta pusztitásait, mig végre a franczia udvar is köz· 

bevetvén magát, az északi háboru a nystadti békével befejeztetett 
(1721. szPpt. 11). Svédország átengedte Oroszországnak Liefl:=tndot, Est
landot, Inge•·manlandot,Karclia E'gy részét, s az ezen tartományok partjai 
me! lett levő szigeteket Kurland határától kezdve. Péter visszaadta Finu
landot s Lieflandért kárpótlás fejében két millio birodalmi tallért 
fizetett; megigérte, hogy nem fog avatkozui Svédország belko1·· 
ruányzatába s megengedi neki, hogy évenkint ötvenezer rubelért 
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gabonát vásárolhasson Rigáhan, Revaiban és ArenBburgban, A len
gyelek rnegunva az orosz csapatokat, mellyek országukat elfoglalva 
tartották, Svédországhoz közeledtelt s megujitották vele az olivai 
békekötést, kölcsönösen biztositva egymás függ''ltlenségét a czár 
fenyegetései ellen. Holstein-Gottorp herczege, ki elesettSvédoJ•szágtrón
jától, mellyet neki Péter megigért, hallgatni volt kényt~len ; utódjai 
azonban hivatva voltak Károly legyöziíjének trónját elfoglalni. 

Svédország ekként kibékült az összes hatalmass:lgokkal, né
metországi birtokait csekély kivételld elvesztette, s megfosztatott 
a vámmentességt/il a Balti-tenger szc,rosain. Oroszország ellenben 
ázsiáihól európai l1atalmassággá lett s hadserege tiszteletet vivott 
ki magának; a fogoly svédek ezrei csapatai és polgárai kiképzésére 
s a műipar meghonosítására szolgáltak. Péter fényesen megünne
pelte ezen eseményt, s a gyilkosok és felségsártök kivételével sza
bad lábra helyezte a börtönben sinylödöket. N agy-nak, a haza aty
j~inak neveztékel,sam i n d e n o r o B z ok ez a r j a czírn hivatalosan 
hirdette az általa Északon nyert tulsulyt. 

PétPr intézhdésel. 
Nyugtot nem ismerő tevékenységót birodalmának kimüvelé

sére fordította. A Neva sáros szigetét, melly a jó ég tudja, hány 
ezer és ezer ember feláldozásával tétetett lak ható vá, nem sokára 
Európa legjobban épült fővárosa diszítette, mig ö olly km{yhóban 
tartózkodott 1 me Ily egy mcsterembert is alig elégítene ld, s mellyet 
övéi még most is büszkén mutogatnak, annak jeiéül, mennyit kell 
szenvedni annak, ki nagy dolg/Jkat akar létesíteni_ 

Általános népszámlálás rendeltetvén el, kitünt, hogy Orosz
országban volt 271 város, 44.000 mezőváros, 715,000 falu, 5.091,857 
lejadónak alávetett ~'gyérl ide nem szilmitva a hadseregben és ten
gerészetben levő 250,000 embert, az egész n('mességet, az egyházi 
és polgári hatóságokat s a bií-toko~okat. Péter az utak mentében 
vendégl öket, posták at, mérföldrnutató köveket állitott; egy kórházat 
emelt ; Szász és Lengyelországból juhnyájakat hozatott , hogy 
gyapju dolgában ne legyen kénytelen a külföldre szorulni; posztó-, 
papiros- és vászon-gyárakat alapitott, vasat ásatott és fegyvereket 
készittet11tt. Szerette volna a perzsiai selyemmel üzött kereskedést 
is magához vonni, s cczélból megviszgáltatta a Kaspi-tengert, keres
kedelmi társulatot alakitott Skamakiában Schirwanban; a lesgek 
azonban megrohanták és elpusztították a gyarmatot, a raktárakat pe
dig kirabolták. Péter erre fegyvert fogott s nagy nehézségek között 
eljutott a Ka!ipi-tengerhez és bevonult Derbenthe (1722). Ké::~öbb 
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Perzsia. bitorlója, hogy segélyt nyerjen tőle, átengedte neki ezen várost 
és Bak ut s a hajdani Hyrcania és Albania néhány tartományát. Össze
kötvén birodalma nyolcz nagy folyóját, közlekedést létesitett a Fehéi
tengcrjmelletti tartományok s a Kaspi-és Balti-tenger között. Behring 
Vitái kapitányt kiküldötte (1725) annak megvizsgálására, vajjon Ázsia 
el van-e választva Amerikától, ki csakugyan a nevét viselö szorost fii
dözte fel (1728).Annyira becsülte Péter a tengerészetet, hogy ezeket 
ru on dá: H a o r o sz cs á s z á r n e m v o l n é k, a n g o l t e n g e r n a g y 
sz e r e t n ék l e n n i. A finni öböl veszélyei nem engedték, hogy a ke
reskedelmet Pétervárra vigye át Archangeiből; uralkodása vége felé 
azonban ennek daczára ezerkétszáz hajót látott kikötöibe bevonulni, s ő 
maga kétszáz gályát és negyven hadihajót bocsátott tengerre. De vala
mint a tüzénégre ugy a tengerészetre is csak külföldieket alkalmazhatott. 

A sajtó ezidőtájban kalendáriumokon kivül egyéb termékeket 
is hozott. Midön egy valaki azt irta Péterről, hogy ö az antikrisz
tus, egy másik tagadólag válaszolt, mert nevében nem volt feltalál
ható az apocalypticus 666, sem a nagy vadállat jeiét nem viselte. 
Illy nagy volt a tudatlanság l Azt már tudósnak tartották, ki zsi
nórra fűzött golyócskák segélyével számolni tudott; a papok alig 
tudtak olvasni j a részegség általánosan el volt terjedve. 1) A czár 
tehát arra sarkaUta a fiatalságot, hogy külföldi egyetemekre menjen j 
magában az országban egy hajókázá.si és több más i11kolát alapitott 
a megjavíttatta a földképeket; könyvek fordítására. buzditott 
s ö maga levelezésben állott Leibnitz-czal. Pétervárott tudomá
nyos akademiát s természettörténelmi gyűjteményt alapított, hol a 
kíváncsiak csalogatása végett frisitöket osztatott ki. Általában 
el lehet mondani, hogy egy hónap sem mult el valami ujitás 
nélkül. 

Hogy mindezeket illy rögtönözve létesithesse, zsarnokinak kel· 
lett lennie. A néppel valóban mintegy veleszületett má1· a szolgai 
természet 2); a fiu rabszolgája atyjának, 1\ feleség férjének, a pa-

1) Sokat beszéltek és nevettel< Olaszországban lvanovitz Cremooodan fö
lött, kit a czár követül küldött Velenczébe, s ki a Blllinházban meg akarta tapo
gatni a diszleteket, hogy meggyözödjék, csakugyan nernigaziak·t>. Csodálta, hogy 
az ár és apály nem hordta el a palotákllt, azt hivén, hogy a viz szinén usznak. 

2) Gem ad aen~itutem nata potiua quam facta, monrlja Possavin; Gens illa 
magia servitute qt•am libertate gaudet, mondja Herberstein bár6, Rerum moscovit. com
mentarii; mire hozzáteszi : "A czár mond valamit, s winden megvan. A világiak 
és papok, urRk és polgárok élete és vagyona, minden az ö akaratát 61 fiigg. Ö nem 

ismer ellenmondA.!t, amit !l ten v1rgy mond, az mirul helyes és jó '· 
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rasztok -uraiknak j a nyomorban fetrengő nép azt hitte, hogy a pa
radicsom nem az ö hanem a bojárok és herezegak számtha létezik. 
Pedig a bojárokat és herczegeket is nyilvánosan megkorbácsolták, 
ha loptak, anélkül azonban, hogy rangjokat elvesztették, vagy a biin 
és büntetés által meggyalázottaknak tartattak volna. Köszönték a 
czároak, ha iinnepélyek alkalmával tréfából ütlegelte vagy megcson
kitotta öket. Romanodovskí, ki épolly kérlelhetlen és hatalmas volt 
mint ura, egy medvét tartott elöszobájaban, mclly hallal és vizzel 
kimUta meg azt, aki eléje került, s ha nem szivesen ivott, letépte a 
ruhát hátáról. Ez n Romanodovski mint boszorkányt ki akart vé
geztetni egy mérnököt, ki kitalálta, hány tégladarab van egy ren
des négyszög ölben. 

Nemessiog. 
A nemesség azonban bármennyire nélkülözte is a méltóságot, 

telve volt nagyravágyással, s Péter épazért helyezte át székhelyét 
Moszkvából Pétervárra, hogy meneküljön a régi moszkovita szel
lemtől, melly utóbbi különben annyira távol esik a központtól, hogy 
előbb-utóbb lehetetlen leszen onnan a tartományokat kormányozni. 
Erre a hajdani hübérség megsemmisítéséhez fogott, éspedig a forra
dalom rendes kisegítő-eszközével, az akasztófávaL Mínthogy pedig 
ennek segélyével minden szeszélyét teljesithette, az egész népet ti
zennégy osztályra osztotta, mibtm nem a születés vagy név, hanem 
csupán a fejedelem kegye volt it·ányadó j ezen osztályok miodegyi
két külön, katonai rangfokozatoknak (Tachion) megfelelő kiváltsa
gokkal ruházta fet. A tizennegyedik osztályhoz tartozó egyének any
nyiban különböztek a rabszolgáktól, hogy uraiknak nem volt szabad 
öket verni. A hajdani, bojárokból álló tanácsot nyolcz tagu tanács
csal váltotta fel, mellynek a többi hivatalok alá voltak rendelve. Az 
adókat többé nem a bojároktól, hanem a városiaktól szedték, kik 
képtelenek voltak az ellenszegülésre j a bojárok ezentul nem kér
deztettek meg a törvények fölött, parasatjaikat besorozták az allandó 
hadseregbe s fiaikat szintén katonáskodni kényszerítették. Miothogy 
pedig némellyek mindenféle ravasz cselfogásokhoz folyamodtak, hogy 
kivonják mag1.1kat ezen kötelezettség alól, Péter meghagyta, hogy 
mioden olly nemes, ki tizedik évétől harmincz éves koráig nem íratta 
be magát a besorozandók közé, veszítse el jószágait s ezek a felje
lentö tulajdonává legyenek, hamindjárt rabszolgája lett volna is. 

Egyház. 
Ezen vas-uralommal elleskezett a fényes főpapság által kör

nyezett patriarcha hatalma. Midön tehát megbalt, Péter helyettest 
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vagy exarchát nevezett ki, s a cseHlyebb fontosságu ügyek ennek 
ítélőszékéhez intéztettek; a fontosabbak a fejedeiP-m hez vagy a 
roo3zkvai püspöki gyülekezethez. Ekként ment a dolog husz évig, 
melly idő alatt Péte1· tetszése gzNint rendelker.rtt az egyházi ügyek 
fölött, eltörölte azon szertartást, mellynélfogva az egyház és az ál
lam fejei ujóvkor egymást kölcsönösen megcsókolták, ~ulyos adókat 
vetett az egyházi j avadal makro, s amint egyik vagy másik érsek vagy 
metropolita meghalt, Péter egyszerü pllspököt nc·vezett ki helyettük. 
Ezalatt egymást érték az ujitási rendeletek; meghagyta: hogy ál
lítsák öasze a szarzetesek névjegyzéltét s elbocsál:h:i engedély nélkiil 
senki se menjen át ~Saját zárdájáb01 valameily másikba; kUldjrk ki 
a zárdákból a világiakat és oda nem tartoz() egyénP:ket, senki ne 
tartson czellájában tentatartót és tollat világos engedély u~lkül, 

senki se emeljen uj zárdáb t. Ö:;szrirntta. az :'t Idozárnkat és clel·icuso
kat, és megparancsolta, hogy iskolába küldjék gyermekeiket. Meg
határozta a fölszentelésre szükséges életkort és tudományos képzett
séget; a gyóntatásnál és az elégtételek kiflzabá!'ánál titoktartást és 
kiméletet parancsolt. 

Miután a szelleme ket a husz évi üresedéR által előkészítette, 

ltijelenté, hogy ezentul nem lesz patriarcha (1721 ), s midön némely
lyek kifogásokat akartak tenni, me ll ére ütiitt és igy szól t : É n v a
g y ok a t i p a t r i a r c h á t ok. Ennek óJiási vagyonából jobb 
lábra hozta a pénziigyet; az egyházi rendszabályzatbim l e g 1'1 z e n
t e b b i g a z g a t ó zs i n a t o t léteF-i tett, me Ily minden rangu papi 
rgyénekböl alakult s feladata lőn őrkiidni a dogmák, az isteni tisz
telet és a közoktatá:'l felett; nevezni ki az egyházi javadalmak ra, 
mihez még a fejedelern és a krgyurak jóváhagyása kivántatott; meg
vizsgálni a püspök-jelölteket, fölmentéseket adni, elintézni a házas
sági ügyeket, itéletet hozni egyháziak felett és kormányozni jószá
gaikat. Tagjainak száma nincs meghatározva s lehelnek világiak 
is, kiknek egyike procurator·i czimmel a eztírt képviseli B vctojoggal 
van felruházva. Ezen zsinathoz intézett egyik ukázában ( 1724) ujjá
szervezi a szerzetesrendeket, mellyekröl azt véli, ho~y tulságosan 
megszaporodtak és elfajultak, de szüksrgesek részint azért, hogy 
eleget lehesien tenni "annak, ki különös binttást érrz magában a 
szerzetel!i életre, részint hogy meg ne akadjanak piispökök dolgában, 
kiket a keleti egyház mindenkor a zárdákból szokott venni. A kü
lönbözö éghajlat azonban nem engedi (ugymond), hogy ugy éljenek, 
mint Délen, hol létrejöttek; a renyheség megrontja és nevetségessfi 
ttlszi öket az idegenek előtt, s az emberek csak az ott foltalálható 
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kényelem kedveért seregicnek hozzájok. Szenteljék tehát magukat 
a köz jó elömozditására, o aztassanak sz ét a zárdák közölt az agg 
hadastyáuok, s ezeket a ~>zcrzetesek. s:wlgálják ki; akik netán fön
ma•·adnak, földmiveléssel foglalkozzanak. A szerzetesnök ápolják 
a betegekd s oktassák az árvákat hét éves korukig, vagy fonjanak . 
. \ tanítással foglalkozó zárdák uar·mincz éves koráig neveljék az 
ifj uságot részint egy házi, ré3zint világi p:dyára. Hogy valaki a 
papságba beléphessen, három évi próba-idöt kell kiállania, a fogadal
mak pedig csak az életkor ötvenedik évében tehetök le. A püapö
kök esküjéhez, melly által föpásztori hivatásuk teljesité11ét fogadták, 
egy másikat csatolt, melly által kötelezték magukat, hogy senkit 
scm közösitenel( ki személyes el 1enszenvböl, nyugodtan viselik ma
gukat, a canonok és szabályaik szerint kormányozzák a szerzetcse
ket, nem épittetnek a szükségesnél azámosabb templomokat, nem 
szeutcinek fel áldozárokat és diaconusokat haszonlesés b öl, évenkint 
kétszer meglátogatják egyházmegyéjöket s nem avatkoznak világi 
ügyekbe. Azon jogtól id megfusztattak, mellynél fogva testi bünte
téseket is szabhattak 1). 

Az általa rendezett orosz egyháznak, winden székestemplom
ban egy protopópája, két kincstárnoka, üt pópája, egy protodiaco
nnsa, négy diaconusa, két lectora, két sekrestyése és harminczhárom 
\(arénekese (chorista) van j a porochialia egyházakban két pópája, 
két diaconusa, két karénekcse és két sekrestyése. A papság esküjo 
még szolgaibb, mint Angolországban: "Hűséget és engedelmessé
get esküszöm mint ~:~zolga és alattvaló törvénye~ uralkodómnak és 
általa kinevezett utódainak, azon legfőbb batalom iránti tekintet
ből, melylyel föl van ruházva j eliamerem öt ezen lelki gyülekezet 
legfóbb birájának. Fogadom Istenre, ki mindcn t lát, hogy ezen 
csl(ümct amaz értelem ben szándékozam megtartani, ruellyet ezen 
e~;küminta szavai miudawk előtt feltüntetnek, kik az t hallják vagy 
olvast~ák." 

Péter áltnlában visszá3 uton akarta a müveltség_et Oroszor· 
szágban meghonosítani, amennyiben a müvészetek és ipar megalapi
tására fclttcttc a fösulyt, ahelyett, hogy először is a sziveket igyc
kezett volna nelUClliteni s megbarátkoztatni alattvalóival a jogok, 
kötelességek és birtok eszméjét, s olly társadalmi és vallási intéz· 

1) Glen King: Az orosz egyház aZ<!kdaa·i. 
Schmidt : A ruodem-yÖJ'~'I élJ orosz egyltdz itészet·i történelme. 
Slrahl: Beit,-ü.,qe zw· J'u.ssi1chen Kirohen-Ge.ychichle. 



--- 542 

IDényeket alapitott l'olna, mellyek a nemzet jellemében és történel
mében gyökereznek. Lelke mélyéböl megvetvén nemzetét, megja
vitását nem a természeti és történelmi elemek kifejlesztése, hanem 
idegen mintaképck utánzása által akarta eszközölni. Mindazonál· 
tal a külföldi müveltsP-gnek is csak külsőségeit ültette át s csakis a 
magasabb osztályokban j ebből származott azon óriási különség, 
melly a nép és az urak között még most is létezik. Mindezek foly
tán törekvését legtöbben a nemzetiség meggyalázásának tartották j 
az ember méltósága egy intézményében sem tünt fel s a javulás mag
vai nem hintettek azét a tömeg között, melly pedig a nemzetek élet
erejét képezi. A hosszu szolgaság miatt elaljasodott népnek, hogy 
nagy dolgok véghezvitelére képeaittessék, kényurra volt szüksége, 
s azt föltalálta Péterben, ki zsarnok volt terméRzeténél, nevelteté
s_énél, szellemi fensőbbségénél fogva s talán sziikségböl is, s ki láb
bal tiporta a nemzeti elöitéletek~t. Legnagyobb elégületlenséget 
idézett elő azon parancs, hogy mindenki vágja l c szakállá t, vagy 
száz ruheit fizessen évenkint, nem annyira azért, hogy megsértetett 
általa kinek-kinek önrendelkezési joga saját személye fölött, mint 
inkább azért, hogy meggyalázottnak tartották Isten teremtményét 
s azt hitték, hogy szent Miklós többé nem fogja megismerni a védnök
sége alatt álló népet. Az udvarnál nem volt szabad nemzeti öltönyben 
megjelenni, sőt kivé-ve az egyháziak.at, a parasztokat, a kalmuko
kat vagy tatárokat, ha valaki a szokásos hosszu öltönyben jött va
lamelly városba, ruháját a kapukra kiszegezett minta ezerint meg
kurtitották. A nök7 kik addig szigoruan el voltak különözve, részt 
vehettek a férfiak társaságáhnn, az általa életbeléptetett menhelye
ken pedig európai divatu öltönyöket kaptak. Meghagyta, hogy te
kercsek helyett európai divat szerint lapokra irjanak. A munkáso
kat, valamint a katonákat felmentette a böjttől s meghagyta a lel
készeknek, hogy erészben ök maguk adjanak példát. Az évet többé 
nem szept. 10-én, hanem januáriussal kezdette, mit övéi a teremtés 
rendje felforgatásának tekintettek, melly, mint ök tudják, őszszel 

ment végbe, mig Európa méltán azon szemrehányással illette, hogy 
nem fogadta el a Gergely-féle javítást. Tudja, hogy alattvalói gyü
lölik a külföldieket, kiket gonoszaknak és istentagadóknak tarta
nak, s ö mégis arra kényszeriti öket, hogy külföldre küldjék gyer
mekeiket nevelés végett. A patriarcha eltiltotta a dohányt, mint 
tisztlitalan dolgot, Péter pedig egy angol társaságat ruház fel a do
hányárulás kiváltságával. Kigunyolja azon görög szertartásokat, 
mellyeket el akar törMni, nehogy azonban a latin egyházhoz lássék 
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hajolni, ugynevezett conclave-ünnepet rendez, melly alkalommal 
néhány részeg bíbornok egy eszelős aggastyánt pápának választ meg, 
kinek aztán né~:;y hebegö dicséneket mond. 

Általában midön valamit jónak állit vagy talán tart ie, a.zt 
minden áron valósitani akarja; ezrével ütteti le a fejeket, mert jó
nak véli a beretválkozást; kiezakitja a gyermekeket családjaik kö
rébő! e távoli egyetemek romlottsága közé dobja, mert elönyösnek 
tartja a külföldi nevelést; czélszeriinek véli Pétervár fölépitését, s 
több embert dob áldozatul a fáradalmaknak és betegségeknek, mint 
amennyibe egy egész hadjárat kerül j hogy aztán Pétervárat és Ta
ganrogot benépesitse, elszakítja az embereket házaiktól 1 foglalko
zásuktól, s százezrével hurczoltatja oda, hogy kényszeritett és ingyen 
munkában emészszék fel magukat. Temérdek boszantó adót vetett 
a fogyasztás minden legcsekélyebb ágára. Az alárendelt. hivatal
nokok elidegenítették a jövedelem egyrészét, visszaél ve] korlátlan 
hatalmukkal ; ö '!laga egyedáruság alá vetette a dohányt, talkkövet 
és kátrányt; tetszésszerinti értéket ad a pénznek, s azon áron vásárol, 
amint neki tetszik j ö az egyedüli korcsmáros, az egyedüli kereskedő 
Chinával és Szibériával. BármikorJrögtönözhetett sereget olly e'mbe
rekböl, kik egy krajczár zsoldot s néha annyit sem kaptak napjl\ba:n, kik 
megtizedeltettek a vezérek hibái miatt, s ha nem volt miböl tartani 
öket, ébenhalni engedték; s huslllonnegyévi hadiszolgá.lat után csa
tornákat ásattak velök. 

Ahol az ember csak értékesítendő erő vagy legyözendö aka
dály volt, nem csoda, ha Péter egyedüli létesitője müvének, mind
azon nagy férfiak nélkül , kik valameily nagy királyt környezni 
szoktak. Mondják, hogy azon kegyetlenség szOkséges volt a nemzet 
baromiságának legyözésé1·e, s Páter azzal dicsekedett, hogy em b e r i 
a l ak b a ö l t ö z t e t e t t e g y cs o r d a v a d á l l a t o t. Én azonban 
attól tartok, hogy hízelegni akarván a királynak, rágalmazták az 
emberi természetet, melly fölöttébb szerencsétlen volna, ba azt illy 
eszközökkel kellene a jóra vezérelni. 

Alexius. 
Felesége, Eudoxia, kit elüzött magától, mert ragaszkodott a 

nemzeti szokásokhoz, egy Alexius nevü fiut hagyott neki. Ennek 
nevelése tizenhárom éves koráig elhanyagoltatván 1 ekkor bizonyos 
Menzikoff gondviselésére bizatott 

1 
ki némi érdemek következté

ben nagy kegyben állván Péternél, erőszakkal akarta megfékezni 
a czarevic'let s theologiai tanulmányokkal árasztotta el. Midőn atyja 
~gyizben Mbomba indult, kormányzónak nevezte ki, ámbár csak 
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névleg, Alexiu~t, ki hozzá nem S(•kára egy levelet intézett, mellyben 
feltárta előtte a nép panaszait ujitásai miatt. Péter emiatt megbo
szaokod ván, meghagyta neki, hogy egy külföldi nőt vegyen felesé
gül, remélve, hogy az idegen erények majd megjavítják a nemzeti 
hibákat; választása Braunschweig- Lüneburgi Krisztina Zsófiára 
esett. Ezen derék növel olly dnrván bánt férje, hogy nem sokára 
telve keserüséggel meghalt. A czár mind nagyobb ellenszenvet kez
dett érezni fia iránt, ki ellen lit azon számosak is izgatták, kik sze
szélyeioek vak szolgái levén, érezték, hogy veszélyben forognának 
kincseik és életök, ha ollyan utód következnék utána, ki ösmerte 
ármánykodásaikat; izgatta továbbá vas akarata is, melly nem iamert 
sem a természettől, sem az emberektől jövő akadályokat. 

Pétet·, mint már említettük, egy Katalin nevü növel lépett is
meretségbe. Ezen Katalin nem tudni kitől szát·mazva, egy drago
nyoshoz ment nöül, késöbb pedig elraboltatott Menzikoff által, kinél 
a czár meglátta és a maga számára követelte (1705). Ezen nő föl
vevén a görög vallást és nyelvet, határtalan ragaszkodása által ma
gához lánczalta szeretöje szivét, mig másrészről mindazok által igye
kezett magát megkedveltetni, kik környezetében voltak. Két leányt 
szült Péternek, ki öt l 711 ben ünnepélyesen feleségének nyilváni
totta 1). Midön késöbb egy fiut is hozott világra, minden egyetértés 
megszakadt Péter és Alexius között, Az atya meg akarta javítani, 
vagyi!! változtatui fia erkölcseit, attól tartván, nehogy ha majd öt 
a trónon követi, eltörölje hosszu éveken át létesitett ujitásait, mely
lyek csupán a zsarnoki akaraton alapultak; meg akarta tehát vele 
kedveltetui a fáradalmakat s főként a háboruskodást; ha már nem 
akarta öt a táborba követni - ugymond - legalább a fegyverke
zést vezesse. Midön látta, hogy Alexius nem akar felhagyni a lus
tasággal, azzal fenyegette, hogy kizárja az örökösödé8böl. Alexinti 
azt válaszolta, hogy testben lélekben gyöngének érczvén magát, 
nem sokat törödnék vele, ha aty ja telj esiten é fenye~etését, csak 
fiat ajánlja l(cgyelmébe. Ez lemondás volt ugyan, de csak ideig
Jones; ki tudja, nem jön-e egykor kedvök az oroszoknak öt trónra 
emelni? s talán még atyja életében ? Midön tehát Péter ujabb há
boruba indult, kémeket rendelt mclléje, s ha!Jván, hogy Alexius gya-

') A nowgorodi érse)< czcu alkalm:•t a palri:trebai czim elo_yer{!sére ohajt
ván fellta•znAltd, clöadta a czámak, hogy a ltllzasság megáldása egyedül a pat
ri~~rchát illeti. Pétt•r vAJa,Zill néhány j6t huzott végig botjaval a.~ aHpiré.r.A há

tán, ki erre egés?. ktÍ.,~Af.ggel áldott.'! m'1g a?. uj frigyot. Mérn. ~fr.re/a d.P- Dur.lo.v. 
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nus emberekkel társalog, meghagyta neki, hogy vagy jöijön hozzá 
a táborba 1 vagy valameily zárdába vonuljon vissza. Alexius erre 
Bécs be menekült, hol sógora VI. Károly szivélyesen fogadta s a 
Sant-Eimo d i Na poli gyönyörü kastélyt jelölte ld számára lakásul. 
Midőn atyja sürgeti) kéréseinek engedve visszatért, képtelennek 
nyilvánitotta mag&t az uralkodásra; s Péter Alexius fiát jelölte ki 
utódjául, egyszersmind az igért bünfeledés daczára szigoru vizsgá
latot tartott azon egyének fölött 1 ldk Alexiusnak engedetlenséget 
tanácsoltak. Lassankint a1·ra kényszeritette a herczeget, hogy olly 
vágyakról, czéloluól és panaszokról vádolja önmagát és másokat, 
mellyek rögtön balállal büntettettek; maga a czarevics száz negy· 
vennégy birói szavazat által halálra méltónak nyilváníttatott (1718. 
jul. 5.) Midön az itéletről tudósitottált, rögtön szélhüdés érte i visz
szanyervén eszméletét magához kérette ntyját, kinek jelenlétében 
bünbánó vallomást tett hibáiról, és kimult. 

Igy szólt a hivatalos jelentés, a közvélemény azonban azt be
szélte, hogy Péter saj:Hkezüleg ölte meg; a józan belátásuak azt 
tartják, hogy mérget adatott be neki, vagy lefejeztette. A lelkiis
mereti furdalások csakhamar gyötörni kezdették Pétert, ki kinjá
ban ekként kiáltott fel: Saját véremet ontottam. Lecsil
lapitásuk végett négyszáz foglyot szabadon bocsátott, hét nap alatt 
háromszor áldozott, s minden. felekezet templomaiban imákat mon
datott. De azért mégsem változott meg, sőt Eudoxiát, mint büntárst, 
megvesszöztette, aztán pedig kolostorba záratta. Tudomására jut
ván, hogy Eudoxia a zárdában titkos összekötteléseket folytat 1 oda
sietett s mindenkit megöletett, kire legkisebb gyanuja volt i egyik 
testvérét lefejeztette, az érseket kcrékbetörette, Glebowot, állítóla· 
gos szeretöjét, kinpadra vonattasaztán felnyárstltatta. Ez utóbbi kevés
sel halála előtt arczul köpte Pétert, ki jelen volt a k ivégezésnél, mirc a 
czár levágatván fejét, maga mutatta fel azt a népnek s átkokat szórt reá. 

"Fia kivégeztetésének évében Péter rendkivüli előnyökben 

részesité alattvalóit az addig ismeretlen általános rendörség élet
beléptetése, mindennemü iparágak és gyárak meghonosítása, uj ke
reskedelmek, csatornák megnyitása által . . . Pétervárról az egész 
birodalomra szélágazó •·endörség főnöke őrködött a rend fentartása 
fölött. Eltiltattak a fényüzö öltönyök és hazard-játékok; minden 
városban számtani iskoláit alapittattak; házak épittettek és szereltet
tek föl árvák és lelenczek számára; eltöröltetett a koldulás; meg
állapíttattak és egyenlökké tétettek á súlyok és mértékek, mint a 
törvények. . . . Kereskedelmi törvényszéket alapított, mellynek tag-

XVI. 35 



jai felerészben oroszok és idegenek voltak, hogy igy minden gyá
ros és miivész egyenHl pártfogásban részesüljön. Egy franczia Pé
tervárott Menzikoff herezeg segélyével pompás tükör-gyárat ala
pitott; egy másik gobelin-fajta szőnyegeket készitett; egy harma
dik ismét az arany- és ezüst-sodrást honositotta meg. Péter harmincz 
ezer rubelt s mindennemű anyagazert és szilkséges eszközöket adott 
azoknak, kik posztó-gyárakat szándékozlak alapítani} minek foly
tán képes volt ellátni hadseregét szükséges öiWnyökkel, mellyeket 
azelőtt Berlinből s egyéb külföldi tartományokból kellett beszerez
ni. A mos:.~kvai vásznak vm·scnyeztek a hollandiakkal, s halála
kor Moszk.vában és Jaroslawban wár tizennégy len- és kender-szö
vöde létezett. A vasb:l.nyák czélszerübben kezeltettek mint az
előtt, arauy- és ezüst- hányákat födöztek fel s egy bány~tanács ala
píttatott, mellynck fdadata volt itéletet hozni e vagy ama bánya 
müvelésének czélszerüsége fölött. Ő tervezte a ladogai csatornát és 
zsilipeket, maga vizsgálta a területet} ásta és hordotta a földet, példáját 
aztán az u d var is utánoztll 1 mi által hathatósan előmozdította az elejénte 
lehetetlennek tartott, s csak halála után befejezett mű létesítését. A 
kronstadti nagy csatorna} mellyet könnyen szárazzá lehet átváltoz
tatni, s h'J) a sér ült hajókat szakták helyreigazítani, szintén ezen 
idöbeu kezdetett meg, valamint az is, melly a Kaspi-tenget·t össze
köti a Finn-öböllel s az Oceá.nnal. 

"l\! iRiatt ezen munkálatokkal Péter saját felügyelete alatt fog
lalkoztak, gondoskodását egészen Kamcsatkáig kiterjesztette, s ezen 
tartományban, me Ily a világ elöl t olly hosszu ideig ismeretlen volt, 
két erősséget épitte tett. Ezalatt az általa 1715-ben alapitott tenge
részeti akadamiából kikerült mérnökök bejárták az egész birodalmat 
s pontus térkepeket készítettek, hogy a világ biztos tudomással bir
jon azon tartományok nagy kiterjedéséröl, mellyeket ö kimüvelt és 
meg gazdagított. A teljeden p11ngásnak indult k ülkere8kedelmet uj 
életre ébresztette; Sziberiából kereskedö-karavánok utaztak Cbi
nába, honnan aranyat, ezüstöt és drágaköveket hoztak; az eddig 
ismert légnagyobb rubin-dal'abot, melly jelenleg a császári koronát 
disziti, Chinábál hozták Gagarin berczegnek. A tengeri kereskede
lem évenkint több mint kétszáz hajót vont Pétet·várra, mellyek száma 
annál inkább Rzaporodott, minél inkább csökkent a nagyon távol eső 
Arkangelben; Liefland kereskedelme olly an maradt, awinö volt. 
Oroszország általában véve előnyös kereskedelmet folytatott, s éven
kint mintegy kétezer hajó vonult be kikötőibe, miáltal a dicsőséggel 
haszon párosult. 
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"A czár atyja egy O u l o ge n i e nevü törvénykönyvetaUlitott 
össze, melly azonban elégtelen volt. Péter azt is kifejlesztette és 
megjavitotta. Eltörölte a bojárok itél8székét, melly utolsó folyamo
dásban döntötte el a pereket, s mellynek tagjai rang és FZületés 
ezerint neveztettek ki, helyt akarván ezáltal engedni a tudománynak. 
A czár egy főügyészt nevezett ki minden kormány-kerületben négy 
ülnökkel, kiknek feladata volt őrködui a birák felett, kiknek itéletei 
a tanácshoz tétettek át. 1\tlindegyik biró az Oulogenie egy példányát 
kapta bizonyos függelékekkel és változtatásokkal. Törvényeinek 
legnagyobb részét a svéd törvényekből vette át, s mindeiJ nehézség 
nélkül fölvette a törvényszékek tagjai közé azon svéd foglyokat, kik 
jártasak levén hazájuk igazságszolgé.ltatásában, megtanulták a nyel
vet, B hajlandóknak nyilatkoztak Oroszországban maradni. Uj tör
vénykönyvét 1722-ben fejezte be s a biráknak fejvesztés alatt paran
csolta meg annak használatát" '). 

A Porta nem minden aggodalom nélkiil szemlélte szomszédja 
gyarapodását, Péter azonban ez oldalról minden bonyodalmat kike
rülni ohajtott, hogy annál szilárdabban vethesse meg lábát a Balti
tengeren, miértis a P ruth malletti faltzi i békekötés ( 1711 j ul. 21) 
alkalmával kibékült a divánnal, át<'ngedvén Azowot és lerontván 
1'aganrogot1 emellett azonban lerázta nyakáról azon adót, mellyet a 
czá.rok a tatárok kanjának fizettek. Midön késöbb 1722-ben elfog
lalta Derben-t Perzsiától, s ennek folytán szomszédjává lett a törö
köknek, ezek attól kezdettek tartani, hogy megvetvén lé.bát a Kau
kazusban, nem sokára a Kaspi- és Fekete-tengert is hatalmába ke-
1·itheti, s a hábol'únak csakis a hóditmányok megosztása által lehetett 
elejét venni. A Porta 1'aurist és Erivant kapta egyéb erősségekkel, 
mig Oroszország biztositoltá magának Derbent és Baku városokat, 
a ghilani (Dilem) tartományokat, Mazanderant és Asterabadot. 

Péter második utazása. 
Péter részint tudvágyból, részint politikából, másodszor is be

utazta Eurllpát Katalinnal j meglátogatta Kopenhágát, Lübeck-et, 
Scbwerint, Hollandiát, Párizst, értekezett a fejedelmekkel, s minden
kit mosolyra és bámulatra inditott különczködései- és nagyságával. 
Mindennap leitta ma: át, s kíméletlenül bánt mindenkivel, ki közelé
ben volt j káplánjából, kinek mise végeztével kezet csókolt, bohó
czot csinált, azonképen Galitzin herczeguöböl is, ki iránt kutyának 
való"bánásmóJot tanusított. A czárnét nevetséges és müveletlen n8k-

') Voltaire, lli11t de Pierre-le- Grand. 
35* 
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kel vette körül 1 hogy boszantsa azokat, kiknek jogában á\lott a 
czárné környezetében lenni ; a ro sz ul öltözködött, müvelotlen és fa
ragatlan czárné a magas~tbb körök gúnyainak czéltáblája volt 1); Pé
ter mindent látni o hajtván, mi valami uj i tás eszméjét ébresztbette 
föl benne, minden csekélység iránt érdekeltséget tanusított. Párizs
ban minden lehető tiszteletet és udvariasságot tanusitottak irányában; 
minthogy visszautasitotta a Louvreban számára ff'lajánlott királyi 
1akosztályt és magán-szállást fogadott, itt épolly kiszolgálatban ré
szesült, mint magánál az udvarnál Midön egyízben d' Antin herczeg
nél ebédelt, a lakoma vége felé saját arczképét látja előtilnni i meg
látogatván a pénzverdét, felvesz egy, épakkor készült érmet s azon 
saját arczképét látja ezen felirattal: V i l' es a d q u i r i t e u n d o. 
A müvészek mütcrmeiben neki ajándékozzák a req~ekeket; ami a 
gobelin-gyárban, az aranymüvesek boltjaiban, a raktárakban meg
nyerte tetszését, a király mind neki ajándékozta, még az akadernia 
is tagjának választotta. A Sorbonne felszólitotta, hogy egyesitse a 
görög egyházat a latinnal, ö azonban nem is hallgatott reá, mert maga 
akart pápa lenni és seniti másnak nem engedelmeskedni. Látván 
Richelieu sírját, felkiáltott: "Nagy férfiu, sz ívesen od adtam volna ne
ked országaim felét, hogy megtanits a másik felét kormányozni." 
Meg akarta !átogatni az uralkodók uralkodónőjét is, a a beteg Main
tenon asszony ágya előtt egy darabig gondolatokba merülve állott, 
mire sz ó nélkül távozott i Párizs 11 bámulta tehetségeinek sajá.tszerü
ségét és ritka kUlönféleségét, mellyek szát·mazása, országa és nevel
tetésének sulyos hibái daczára a legkésöbb utókorig bámulatra méltó 
fejedelemmé teszik ö t. u (Saint-Simon.) 

Miután utolsó figyermeke is meghalt s csak Alexiusnak fia 
maradt életben, azon leányok egyikérc szerette volna a trónt ru_ 
házni, kik Katalintól még a házasság nyilvánossá tétele előtt szü
lcttek. Eczélból közzétette az orosz birodalom első alaptörvényét, 

1) Baircuth mnrquise emlékirat&ib110 (Braunschweig, 1810) er;eket moudja: 
"A cz&rué kicsilte, vasko ö tcrmetü volt, miuden finomság és kellem u~lkül; elég 
volt ránézni, hogy f2liemerje az ember alacsony szll.rmazásá t. Öltözete utáu 
ítélve valami német szi nésznöuck lehetett volna. tartani. Ruhll-ja a zsidó boltjá.ból 
került s régi szabá~u, ezü,ttel és piszokkal terhelt volt. KelJJén drigakövekblll 
kbzUlt diszitméuyt viselt· egy killönös képpel, melly klltfejü sasnak latszott, 
silány aranynyal "zegélyzett tollakkal. ültönye hátuljár6l <'gy tucza.t díszítmény 
s ugyanannyi szent-kép és ereklye csiiggöt.t, mellyek min<]en mozdulatára cseng
tek, n gy, ho~ y a czArné VlllóságoR öszvllrnek tiint fol." 
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melly az urali(Qdónak jogot ad utódjának kijclöll:sére '); egysers
mint hü!!éget fogadtatott annak, kit ki fog választani. Mielött azon· 
ban elhatát·ozta volna magát, meghalt. 

Utolsó éveit Katalin hűtlensége keserítette meg, kinek semmi 
remélnivalója nem levén többé 1 miután ünnepélyesen megkoro
náztatott (1724. máj. 7.), felhagyott ama gyöngéd gondoskodással, 
mellyre Péternek sziiksége volt. ~lidiln öt Péter egyízben tetten kapta 
bizonyos Moenssel, ez utóbbit kivégeztette, de az ezer és eze•· em
ber és saját fia megöletését, s nővére s első felesége iildöztetését 
nem merte Katalin Itivégeztetésével szaporítani. 

Halála. 
Megrövidítette-e Katalin Péter napjait ? visszatartotta-c férje 

kezét, melly a végrendeletben a trónt Alexius fiának szánta, hogy 
egymaga uralkodhassék? olly kérdések, mellyekre nem lehet határozott 
feleletet adni. Péter borzasztó hólyag-fájdalmak között ötveukét éves 
korában haltmeg (1725. febr. 8.), miután negyvenhárom évig uralkodott; 
a r e ndk i v ü l i elnevezés inkább megilleti, mint a n a g y. Ötvenéves 
korában hajós öltönyt vett magára, feleségével egy tatár tánczotjárt el, 
mire kétszáz zenész és ré>zeg czimbora kiséretében bejárta Pétervár ut
czáit, felforgatva mindent a házakban, mellycket meglátogatott. Alvás
közben egy hivatalnokot tartott fejvánkos gyanánt; minthngy a nép 
minden vagyona az övé volt, méltán elmondhatta a nystadti béke
kötés után: n Huszonegy évig folytathattam volna a háboru t anél
kül, hogy kölcsöni·khriz kellett volna olyarnodnom." Némi tekin
tetben még baráts:lga i~ kénynd és kimélctlen volt, mint ollyan em
beré, kinek soha egész életében nem mondottak ellent. Dtihében 
nem csak katonáit, hanem meghitt tanácsosait is ütlegcli, s előtte 

csak a vak engedelmesség bir érdemmel. Aki ezáltal megnyeri bi
zalmát, épolly l( ényuraiinat gyakorolhat a többiek fölöt.t; Menzi
kofl', kire több iz ben tolvajság és erőszakoskodás bizonyult, min
denkor ép bőrrel menekiilt meg. Ezen meghitt embere a tanácsban 
összekap Chafiroffal, s mindketten igen sulyos vétségeket hánynak 
egymás szemére. Péter a köteles tisztelet megsértése rniatt, wind
egyikre tizazer rubel birságot ró, a vétségek tárgyában vizsgálatot 
rendel, de mielött még határozat hozatnék 1 Menzikoffot megfosztja 
jöszágaitól és testileg rnegfenyitteti; Chafiroff-ot halálra ítéli, midön 

1) P!l czár 1797. apr. 16-6.n hat6.ro<ott&bb Öl'ökösörlési rendet állapitott 

DJeg, t. i. a sógoraági t, vegyesen az eMis~:Ulöttsóggel; IL nUket C->Upán férfiutódok 

hill11yó.ban illette az öröltöaödéa. 
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azonban feje már a hóhér bárdja alatt van, érdemei il·áuti tekintetböJ 
megbocsát neki és SziMriába küldi. 

Péter műve mindenki szemei előtt áll : ezen orosz birodalom, 
melly fenyegetőleg áll Európa irányában. Nehogy azonban bii·o
dalma vele együtt sirba szálljon, Péter bizonyos szabályokat jelölt 
ki utóJjainak követésül. Ezen szabályok a következök: "Az oroszok 
között ruinden uton és módon meghonosítani az európai szokásokat j 

folyvást háborura készen állani j lehetőleg terjeszkedni a Balti és 
a Fekete-tenger felé j nógatui az auszb·iai uralkodó-házat, hogy üzze 
ki a törtiköket Európából, s ezen ürügy alatt állandó hadsereget tar
tani; gyarmatokat állitaci a Fekete-tenger mellett s közeledni Kons
tantinápolyhoz j azorosan C!latlakozni Angolországboz , mclly elő 

fogja mozditani az orosz tengerészet kifejlődését és elö3egitendi a 
Balti és Fekete-tenger fölötti m·almat j meggyőződni , hogy India 
kereskedelme a világ kereskedelme, s kinek az kezében van, az uralko
dik Európa felett j beavatkozni az európai s különösen a németor
szági viszálkodásokba j szitani Angolország, Dánia és Brandenburg 
féltékenységét Svédország ellen 1 nem küllinben a lengyelor~zági 

anarchiát mindaddig, mig ez és amaz le nem igáztatott j felhasználni 
a Magyarországban, Törökországban és déli Lengyelországban el· 
szórva élő görög nem-egyesültek vallási é1·zületét j egymás ellen iz
gatni a franczia és bécsi udvarokat s kölcsöuös gyengeségöket miu
dennek megszerzésére használni fel" (Ohopin.) 

HARMINCZEGYEDIK FEJEZET. 

O l a s z o r sz á g. A spanyol uralom. 

Olaszország megáll:, podott j m1dön ,·alamelly nemzet megál
lapodik, közel áll a hanyatláshoz. A mi hanyatlásunkat 1) idege
nek okozták, kik, mig mi egymás elhatalmasodásától tartottunk 2), 
megrohanták a készületleneket, s rnindenkit szerencsétlenné tettele 

A hajdani apró kényurak korlátlan hatalma elnyomta, de nem 
aljasitotta le az országot, mert hatalmukban mégis találtak vagy 

') Tört~nészünk itt mmt olasz beszél. l'ord. 
3) Machiavelli 1608. fehru11riusr6l kelt levelében írja, miszeriut a flf,r6mzi 

hflt{.AII.gok Rzt mondották neki, hogy 0/aszor~:dg a:r.abad8dgát C4ak Velenrzltő{ leh~t 

felt~ni. Pedig a "PR"yolok a kapnk ellitt Allottak. 
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véltek találni némi tiirvényeKséget. Az ut·almak cztntul pu,•zlán a 
tényre alapittattak, s a gyiizelern okvetlenül alávctúttc Nápolyt és 
Lombarcliát a spanyoloknak , Flórenezet a Meclieicknck. Az olasz 
politikusok ohajtothik, hogy valameily criis kéz tiizzel·vaH~al gyó
gyítsa be hazájuk elmérgesedett sebcit; olly fejedelmet kivántak, 
ki r·avaszsággal é~ erőszakkal fékezze meg az apró hatalmaskotló
kat, szigoru és egyrnlö igazságot szolgáltasson, törvényeket hoz_ 
zon a közjó érdekében, s ezentul ezek kormányozzanak. Ohajtásuk 
beteljesedett, de nem volt köszönet benne j a üjedrlemség nem ho
zott egységet, sem a zsarnokság nyugalmat; a ket·eskedelem ahe· 
lyett, hogy ujabb virágzásnak indult volna a há boruk befejezése 
után, teljesen tönkre jutott; nyugalnm helyett pn~ztulat jött; hetvén 
évi béke (1559-1629) ahrlyet hogy megsziintctte volna, még in
kább elmérgesitette a régi bajokat j a gazdagság forrásábau kimerit 
tetett, a háboru erőszakoskodásaira rendszeres eitJyomás következett j 
a háboru befejezését nem követte nyugalom, mert az országot raga· 
dozó bérenczek vagy idegen katonák kalanclozták be, kik szegény· 
séget éR ragályt vittek magukkal. A fejedelmek mindenütt szük· 
séget szenvedtek, a nép pedig nyomorban sinylett j amazok mindcn 
törekvésöket odairányozták, hogy minél nagyob!> adót hajtsanak 
be, mig az utóbbi folyvást éhh~lállal küzdött j ennrk tulajdonitha
ták a milanói, palermói, fermói, nápolyi lázadások, az élelmiszerek 
kivitelének eltiltáAa, az árak meghatát·ozása, s Rómában az élelme
zési fönök intézmény~'. 

A kormány, mclly elnyomta a népet, ismét felélesztette a hü
béri rendszert j egyes bárók, kik a sziikséget szenvedö kincstártól 
valameily feudomot váRároltak, kastélyaikba zárkozva minden sze
szélyöket teljesitettélc, mirc nem annyira disz-, mint fenyegető kí
sérettel jelentek meg az udv~troknál j n római Campagnán rablók 
garázdálkodtak, mig magában a vát·osban harczegek és követek ter
jesztették a gonoszságot, mcntességet követelve palotáik számára, 

Anyagi bátorság, élénk és gyors felfogás képezik a népek ki· 
vánatos jellegét, melly ha kifejlesztetik, nagyokká teszi öket, rnig 
elnyomatva durvasággá és ravaszsággá fajul j azonképen az élénk 
felfogás, ha eltéveszti a számjtást, csak önmagának árt. Igy történt 
OlaszországgaL Képmutatás uralkodott a mesterkélt, elfogult társa· 
dalom fölött j mindenütt tettetett érzelmek nagyhan gu fitogtatásával, 
vagy meghunyászkodó aljassággal találkozunk. Az állam és állam 
közti viszonyok, mellyek előbb követségek, hatóságok, uáboruk, ta· 
nulmányok folytán olly élénkek voltak, megszüotek, s mindenki 11a· 
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ját hazájában vesztegel, mellyet csak megszokásból és kényelemből 
szeret. A diplomatiai ravaszság, kittu·tó és szerenesés eszélyesség 
helyett szemtelen hütlenséghez, összeesküvésekhez, erőszakoskodás
hoz folyamodik, miböl határokat nem ismerő tervek származnak a 
leggyöngébb eszközökkel. Azon nagyság helyett, melly önmagán 
alapul, csak tehetetlen nagyravágyással tallUkozunlc 

Szájrbl szájra jár , hogy miután a kalandor banda-vezérek 
kora lejár·t, Olaszország többé nem alkalmas a fegyverforgatásra. 
Mondják inltább, hogy nem levén nemzet, többé nem voltak állandó 
hadseregei, s igy csak az alkalomban s nem a képességben szenvedett 
hiányt. Bár·milly nyomorultak voltak legyen is az ezenkorbeli bá
boruk, amieink ezekben mindenkor kiváló vitézséget tanusítottak. 
Ha azon Olaszország, melly minden városhan egy-egy hadsereget 
állitott lábra, nem szUnt meg panaszkodni amiatt, hogy a kormá
nyok olly kevés ltatonaságot soroztak be, elég oka volt reá, mert 
róla is el lehetett mondani, mint Schweizról 1 hogy nem tartott ka
tonákat, de mindenkinek szolgáltatott 1). A romagnai, nápolyi, tos
canai számüzöttek egy századdal előbb kalandor harczosok lettek 
volna, és SciarTa Márk, kit Calabria királyánák neveztek el, Picco
lomini Alfonz, Corsiettu del Sambuco , kik valamennyien előkelő 

családokból származtak, nem különben Mancino, Squilletta, Turano 
Márk és egyebek mint vezérek kerestettek volna, mig most miot 
utonállók számüzve voltak. 

Földieink továbbá meg levén follztva az alkalomtól, hogy el
méjöket hazájok ügyeinek előmozdítására szcntclhették volna, idege
neknek ajánlották fel tehetségeil{Ct. Minthogy pedig kivül estek a 
legfontosab b társadalmi érdekeken, Európa magasratörö eszm éin, 
lethargicus mozdulatlanságban vesztegelve az egyetemes mozgalom 
közepett, nem müködtek közrc a társadalom felvirágzásának elő

mozdításában. Ha Olaszország neve és jellege ennek daczá1·a fen
maradt, ezt a hagyományoknak, a helyhatósági szervezetnek, az egy-

1) A ferrarai herczC'gral beszéli a veleucr.ei lci)vet 1675-ben: ,.K.-.touáinak 
Ezáma, kik a vároBban ás körny~lctln vam111k elhelyezve, meghalHdja a huszon
hét ezeret; ezek j 6 emberek. Ezenkivül derélc és számos lovasságot alalcitlwt 
a nemesekböl, kik igen kedvelik a harczi mesterséget, mint ollyanok, kik semmi 
másban nem gy;.Jwrolják m~tgnlcat s életök legnagyobb réazét háborukban töl
tötték •... Mídön ö excellcntiája 1666-uan a c:;á zár ,zolgalatában Magyarországba 
nwnt, az eg-ész táborban new volt sem szebb, sem jobb, sem rendesebb katona
~ág 11z övtlnél, ámbah az olasz herczegek VIliamennyien vet~ll<edve mntog~tták a 
csá zárnatc hatalmukat és nagy:;águkat''· 
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háznak, a nyelvnek és irodalomnak lehet köszönni j aki tehát Olasz
orsdgot és nem urait aka~ja tanulmányozni, kell, hogy ezen elemek
ben keresse. Bajos azonban fentartania magát az irodalomnak, ha 
meg van fosztva a tevékenységWI, s mig az idegenek a mult század
ban bámulták irodalmunkat, a jt.len században guny tárgyává tették j 

Shakspeat·e az olaszok apróbb müveit utánozta, Bouilean közmondá
sossá tette Tüsso csillogását. Még azok is, kik örizkedtek a lábrakapó 
bizarrságoktól, nem emelkedtek föl ezek kikerülése végett az érze
lem kutforrásához, hanem a tizenhatodik századbeli irókhoz, aztáu Pet
rarcához, Boccaccióhoz fordultak, pedig ezalatt a reformatio is szin
re jött. Az urak és müvészek közötti szövetség véget ért, a tudomány 
többé nem emelt a vérszel'Ínti aristocratié.hoz. Némelly szigoru el
mék elmélyednek a tanulmé.nyokba s olly igazságokat hirdetnek, 
mellyek megelözik a kort; de mikor azoigáitatott nekik igazságot a 
tudományosság, hol kereste azokat? a kortársak által mellözött, a 
késöbbiek által elfeledett könyvekben. 

Ezen század scm erkölcsi sem politikai nagy problemákat nem 
állitott fel, hanem szertartási kérdéseket, örökösödési vitákat, mellyek 
folytonos nyugtalanságokat és gyakori háboru t hoztak magukkal; 
a világi joghatóságok miatt ujra feléledtek a viszálkorlások a pápá
val, mellyek még fegyverrel is folytattattak, kormányzók és püspö
kök közölt ; Francziaország titokban szitotta az egyenetlenkedést; 
a császár követelésekkel állott clö a régi lejárt hübérekre nézve, 
mig végre az örökösödés miatti versenygéaek lángra lobbantották az 
aknát. Innen ismételve tekintélyi és joghatósági összekocc~anások 

szát·maztak; gyakot·i párbajok a nyilvános utakon; faluk megroha
nása fegyveres kézzel j innen vette eredetét a boszu vallása s bizo
nyos spanyolszerü gög, mellynél fogva kittintetéseket s magasabb 
czimekct hajhásztak, mint aminöket örököltck, visszakövetelvén bi
zonyos r11entcsségeket, mellyek kiváltságok voltak az alárendeltek 
terhére s ismét emlékezetbe hozták, mik voltak hajdan a nemesek, 
anélkül, hogy elöadnák az okokat, mellyek miatt elvesztették előbbi 
állásukat. 

Most összegyül a tanács, az rgyik tanácsnok azonban kimegy, 
mert nem jelöltek ki számára illö helyet. Majd ismét valameily Un· 
nepélycs alkalom folytán templomban levén, a kormányzó boszan
kodva feláll, mert az érsek lábai alá egy kis zsámolyt helyeztek. 
Mbst az egész nemesség ott hagyja a misét, mert az alkirály egyik 
unokaöcscsét maga mellé ültette. Ismét egy processio indul utnak, 
dc mert meghagyták, hogy a czimzetes nemesek a többiektöl elkü-
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Hinitve mcnjenek, amazok kioltják gyertyáikat és eltávoznak. Bizo
nyos követet nem fogadhatnak el, mcrt az alkirályt hasonrangunak 
akarja tekinteni, mire Spanyolországhan nemesi rangjánál fogva 
joga van. Egy herczegnö meghal, a temcté~t azonban megakadálynz
zák a királyi biztosok, mert a koporsót az elhunyt rangját meg nem 
illető czimerek és jelvt<nyek d iszi tik, s a temetést csakugyan mind
addig el kellett halasztani, mig az illető rendeletek Spanyolországból 
meg nem érkeztek. Spanyolországból többízben rendelet érkezett, 
hogy minden egyházban és iskoHban esküt tegyenek a Bold. 
szüz szeplötelen fogantatását·a. A püspökök tiltalwznak az ö il 
letékességökhöz tartozó ügyekbe való beavatkozás ellen ; a do
monkosiak vonakodnak elfogadni 1\Z általuk addig kétségbevont 
jámbor hittételt ; a tanárok panaszkodnak az oktatási szabadság 
megsértése ellen; Róma tagadja, hogy a királyoknak hatalmában 
állana valamelly theologiai hittételt megállapítani. 

Minthogy Olaszország katonailag volt elfoglalva, történelme 
csupán a földre s nem a lakosokra vonatkozik, sőt többé a szerzödé
sekben is nem Olaszországról, hanem urairól van szó. A hajdani 
köztársaságokról mint valameily meggyógyitott betegségről beszél
nek i San Marino csak azért áll fenn, mert elfeledtetik, Lucca, mert 
a genuaiak támogatják, mint védbástyát Toscana ellen, valamint a 
spanyolok is, nehogy az utóbbi tulsulyra vergödjék. 

Ami a kis államokat illeti, az Este család Modenában uralkodik. 
II. Hercules, ki Borgia Lucretiától származott, és azon francziaor
szági Renéenek volt jegyese, ki pártolta a kalvinistákat, II. Alfonzt 
nemzette, kit Tasso annyira magasztalt, s jutalmul általa börtönbe 
záratott. Parma és Piacenza a Farncsék uralma alatt állott, kik 
1731-ben haltak ki, ugyanazon évben, midöo a Cybó-k, Massa és 
Carrara urai , sit·ba szálltak. Piombino az Appianiknak, ezekután 
pedig a Ludovisi-knek engedelmeskedett. A Pico-k Mirandolát 
bi1·ták i a Gonzagák Monferratot Mantuához csatolták. A romagnai 
apró herczegek eltüntek, a hajdani harczias nemesség helyét egy uj 
nemesség f0glalta el, melly a pápai családokból származolt s czimei 
a nepotismusra emlékeztetnek, 

A kis államok természetszerüteg gyöngék levén s nem tudván 
az egyesülés által megizmosodni, csak ugy tarthatják f&l magukat, 
ha az olasz szabadság ellenségeiház csatlakoznak s azoknak engedel
meskednek. Az erősebbek elleniizegülnek Spanyolországnak, vagyis 
inkább kormányzóioak, kik királyi hatalmat akartak gyakorolni 1). 

1) Boccali11i Traj4n Igy ir a Pietra del paragone politicó-b>~.n; ,,Ha Olaaz· 
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Négy politikai rendszer szaggatta tehát Olaszországot : Spa· 
nyolország, Savoya, Róma és Velenczc rendszere. Savoya, a legdü
hösebb küzdelmek eme 11zinhelyének fejedelmei a hajdani politikát 
az ujabb időkhöz alkalmazzák, a császár generaliasimusaivá lesznelc, 
egyidejüteg alkudozásokat folytatnak Francziaországgal, s a velen
ezei carneválok közepctt szövetségeket hoznalc létre. Országuk föld
irali fekvése miatt ruinduntalan kénytelenek lévén megszegni adott 
szavukat (mint Eugen herezeg mondá), s fegyveröket folyvást kéz
ben tartani; a háborut, mi másoknak romlást okoz, ök saját előnyUk
re használták fel. Francziaországhoz hajolnak, Spanyolország azon
ban mégis kedvez nekik, mert ollyan VIII. Károly-féle megrohanás
tól tart; mindenki érzi annak szükségét, hogy erősekké tegye öket 
az egyensuly fentartása s Olaszország kapuinak megvédésa végett. 

A pápák, kik által egyedül gyakorolt még némi befolyást az 
európai politikára azon Olaszország, me Ily annak a mult korszak
kan főintézőj e volt, l;.áJ•milly sz oros viszony ban állanak is Spanyol
országgal a vallás miatt, gyakran összezörrennek vele területi kér
dések és világi főnhatóság miatt. KUiönben nem kénytelenek többé 
viszálkodni a császársággal a felsőség fölött, s csak akkor rezzen
nek föl, midön a törökök szék vá.rosuk at fenyegetik. 

V eleneze, melly Levante mialt nem ügyelhet a középtengeri 
ügyekre, mint hajdan ugy most is igyekezett fental'tani az egyen
sulyt; emiatt ellenszegült Spanyolorsz:ignak, melly épolly engesztel
hetlen ellensége volt a köztársaságoknak és a függetlenségnek, mint 

ország figyelmesen meggondolná, minö azon Mke, mellyel talán dicaekedik, bizo
nyo,; vagyok benne, hogy könnyen felismerné, miszerint épugy siránkoznia kel· 
leue ezen lasau méreg fölött, melly öt emészti, mint a háboruk pusztításai és 
rombolásai között sajnálja barátainak szenvedéseit." 

Masbol Franczia- és Spanyolorazágot egymással beszélgetve tünteti föl s a 
következi:! szavakat adja Francziaorszllg azájába: .,Azon szabadsággal, melly ter
méazetemhez tartozik, bizalmasan kijel~ntem önnek, hogy egész Olaszország le
igázásának terve nem olly könnyü, mint talán gondolja. Egyízben magamnak 
is illyforma szesdlyem keletkezett, a minthogy rám nézve annak valósitása igen 
veszélyeasé lett, azt hiszl'm, ön aem fog jobban járni j saját káromra azon meg
gyl:lz8déare jutottam, hogy az olas~:ok olly embert~k, kik folyvást azon törik fe
jöket, hogyan csu&zszanak ki kezeink köz81, és &oba sem azokják meg az idege
nekt61 való azolgai függést. 8 ámbár mint. fölötte ravaszak könnyen elfogadják az 
uralkodó nemzetek szokásait, szivök bensejében mégis a legdühö&ebb gyülöletet 
táplálják, Szeretnek kereskedni szolgaságukkal, s ezt annyi cselfogáBaal teszik, 
hogy. pgy sevillai nadrágot vevén magukra, elhitetik önne), hogy jó spanyolokk4 
lettek j midün 1•zonhan fhct.úsre keriil " dolog, fogaikat Yicsorgatj4k," 
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aminő pártolójuknak mutatta magát Francziaország. Florencz Spa
nyolor8zággal tart 1 mert annak vasaliusa Siena és a Presidios 
birtok áért. 

Spanyolordzág, melly romlást hozott mindenüvé, hová arany 
kormánypálczáját kinyujtotta, gyUlpontjává lett az összes elégületle
neknek, hogy igy bonyodalmakat készitsen ellenségeinek, befolyást 
gyakoroljon a pápák választására s ezek, valamint a többi fiiggctlcn 
országok politikájára. Ebből gyilkos háboruk kelet.kezt!'k csaták 
nélkül, éspedig majdnem kivétel nélkül idegenek sze3zélye foly
tán, amennyiben csupán a Róma és Parma köziitti há:boru volt olasz 
er<'dctű 1). 

l.ombardia. 
Az idegenek szolgaságában sinyllídö or3zágoknak nincs nem

zeti akaratuk, s C3ak gyalázatos szenvedéseik történeimét beszél
hetik el nekünk 2). Lombardia teljesen a hódított tartomány jellegét 
viselte magán, idegen főnökökkel, kik kot·mányzók és katonák vol
tak egyszersmind. A távolban székelő királyoktól későn és nem 2 

kellö időben érkeztek az intézkedések, megelégedvén azzal, hogy 
olly ko1·mányzóra biztak minket, ki az ö teljhatalmukat képviselje 

') Pietro No res Rilt'atlo delle cose di Ro1na al 1634 czim!f müv~ben irja: 
"A parmai, a modenai herczeg, a genuai...k ~s Iuccaiilk gyöngék. A nagyherczeg, 
miután a ldnc.;tár a mult németországi háboruk alatt kiürült s különben sem 
ltedveli a h§.boru kellemetlenségeit, kevés és tapasztalatlao l anácsosl'k által kör
oyezve, nem igen kepos ellenszegülni, 1mnál is iokáhb, minthogy, legaláhb lát
szólag, ö is pártolni kénytelen a spanyolok érdekeit. A velenczeiek, elszal<itva 
az apostoli széktöl, nem tehetnek egyebet, mint lwgy reoh~ngon l<iáltják: Vi
gytizzal.ok! de siker nélkül. A pápa áll11mait ~p;wyolok környezik ; egyedül mit 
sem tehet. Kivel szövetkezzék anélkül, hogy attól oe kelljen t11rtania, miszerint 
a veszély pilhmatáhan magára hagyják, különbcn is bizilimatlan viszonyban áll
ván a veleoczeiekl<el és !Í nagyherczeggel? Az olasz fejedelmei< illyformán cse· 
ltély ellenállást képesek kifejt•mi. Segélyt kérhetnének Francziaon;zág királyától, 
de ílk ugy tesznek, mint ha inkábh méreg mint vas által akarnának meghalni, 
hogy csak n~báoy órával meghosszabbitsált ~letö ket; inkább félnek R franczia 
kardtól, mint a spanyol Jáspolyt6l." 

") Schlegel Frigyes a Daratellung de1· jelzigen StaalsverltiUtniaae 9. fejezetében 
csodAlj a azon rendet, mellyct Olaszor~zágban V. Károly lé! esi tett, kinek Olaszo•·szdg azon 
boldog nyugalmat köszönheti, melfyel a kö!Jelkezö iclölcben élvezett. - "Egy sz{Lzad sem 
volt Olaszor~z;ígra nézve olly nyugodt, mint a XVI ik. Illy éde; nyugalom kö
zepett ugy látszott stb." Tiraboschi, Storia della lett~. italiana. - ,,Ha ki
veBzszük a nápolyi királysiÍgot, bizvást elmondhat.jnk, hogy azon egé.'z idélszalr, 
melly 1559-töl 1600-ig terjedt, a legszerencséeebbck közcí tartozott, mellyeket 
Olaszország valaha élvezett, s majdnem ugysuazon állapotbnn maradt 11gészen 
1625-ig.' Denlna, Rivol. d' Italia, XXII. 4. 
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és gyakorolja. Elsö alapelv gyanánt volt elfogadva, hogy a király
nak igazságosan és atyailag, de korlátlan hatalommal kell uralkod
nia, miben csak némelly rendek és testületek hagyományos kivált
ságai képeztek némi korlátot. Ezen batalommal csookitatlanul ru
háztattak fel a kormányzók, körülbelül ollyformán, mint napjaink
ban a basák, szabadságukban állván belátasuk szerint katonákat 
szedni, rendelkezni a hivatalok felett, törvényeket tenni közzé, a 
polgári és büntető igazságszolgáltatást kezelni és kegyelmet oszto
gatni. Ezek politikája gyakran különbözött az udvar politikájától, 
s midi)n a király megsemmisítette egyikök határozatát, ez reá se be
derített és ekként kiáltott fel: A ki r á l y Ma d r i d L a n p a r a n
cs o l, é n M i l a n ó b a n. Majdnem kivétel nélkül spanyolok levén 1) 

Lombardiában az övéiktől egészen kUlöuböző erkölcsöket és gya
korlatokat s a szokások, törvények, kiváltságok olly tömkelegét 
találták, hogy komoly akarat és évek hosszu sora lett volna szük
séges azok áttanulmányozására. Ellenkezőleg csak igen rövid ideig 
maradtak állomásukon (a spanyol uralom 150 éve alatt harminczhat
szor váltakoztak), s ezalatt is gyakran hadjáratokkal, még többször 
joghatósági vitákkal voltak elfoglalva az érsekekkel, kik a trienti 
zsinat után ujra ellíállottak hajdani követeléseikkel s gátot akartak 
vetni a zabolátlan önk.énykedések elé. 

Némi árnyéka a nemzeti l(épviseletnek, ollyan senatus-forma, 
mellynek tagjai benszülöttekből és idegenekből állottak, joggal birt 
felfüggeszteni a fejedelem határozatait, mellyeknek érvényrejutásuk 
előtt háromszor kellett fclolvastatniok ezen gyülekezetben. 

A hajdani helyhatóságok fenmaradtak ugyan 1 de alig birtak 
egyéb joggal mint eleget tenoi a kincstár telhetetlen követeléseinek, 
miböl az összes bajok és nyomoruságolt származtak. Az épolly telhe
tetlenséggel, mint oktalansággal kivetett terhek kiszáritották a köz
jóllét forrásait, büntették az ipN"t s elbátortalanitották a földmívelést; 
a községékkel váltságot fizettettek, s nem sokára ismét hübérekké 
tették; a különféle jövedelmeket bérbe adták vagy elad ták, aztán me
gint ujakat teremtettek; levontak azon fizetésekből, mellyek a kö;~:-tő
kék megvásárlóinak kamat feiében jártak, visszatartották a katonák 
és hivatalnokok fizlltéseit, a kereskedöket kölcsönzésekre kénysze
rítették, terheket róttak az egyénekre és az idegenek jószágaira, ki-

') Anápolyi alkil'ályok közlll egyetlenegy volt nápolyi sz:írmad.su t. i. Conte 
di Santa Severinu, valamint a milan6i koriDAnyz6k közöl i~ csak egyetlenegy volt. 
milan6i Rz{Lrmazásu t. i. Teodoro Trivnlzio bíbornok. 
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rabolták a nyilvános bankokat, mellyek magánosok letéteményeiből 
alakultak: ekként megnyirbáltatván a termelő töke, a szamos henyék 
és idegenek a csekély számu munkás nép fáradságából voltak kény
telenek élni. A fogyasztás és termelés minden ága tulságos adókkal 
volt terhelve, minek folytán a kézmü-ipar pangásnak indult, a föld 
müveletlen maradt, a közeégek adósságokba merültllk, az állam min
den pillanatban panaszokat volt kénytelen intézni a távoli fejedelem
hez, ki azokat meg nem hallgatta. t) 

A nemesség elfogadván a spanyol fényüzést lealacsonyítónak 
tartotta a. kereskedelemmel való foglalkozást, s birtokait majoretu
sokká és hitbizományokká alakitotta át. Gőg- és kiváltságokkal vevén 
magát körül, ezek segélyével vagy kijátszotta az igazságszolgál
tatást, vagy nyiltan ellene szegült. Az ujabb fajtáju hübériség arra 
használta fel a kormány gyöngeségát és hanyagságát, hogy hatalmas
kodjék a nyomorult földnépe felett; kastélyaiba zárkozva és porosz
lókkal véve magát körül, fittyet hányt a törvényeknek, mellyek ép
olly bökezüen szórták a fenyegetéseket, mint arnilly képtelenek vol
tak azokat teljesiteni. Nagyravágyás, hatalmuk fitogtatása, kiszámí
tott és örökölt boszuállások, gonosztevöknek nyujtott oltalorn töltötték 
be azon urak egész életét, kik zsarnokai voltak saját családaiknak, 
zárdákra, vagy szegény és szolgai függésre kárhoztatván gyermekei
ket, hogy az elsőszülött fentarthassa azt, mit ök a család fényének 
neveztek. 

A vitézség, meiJynck kimutatására hiányzott az alkalom, uton
állásra és rablótámadásokra adta mugát; a rabló bandák ellen, mely
lyek a vidéket háborgatták, semmire sem volt képes mcnni a roszul 
fizetett és csekély szamu katonaság; a kormány, melly tl~gnap fenye
gető kiáltványokat t•ltt közzé ellenök, és nagy összegeket tüzött ki 
fejökre, párnap mulva kénytelennek látta magát alkudozásokba. bo
csátkozni velök, sőt néha védelmökhöz folyamodott. A gonosztevők 
gyakran az által biztositották maguk számára a büntetlenséget, hogy 
valameily ur szolgálatába szegödtek s felajánlották neki karjaikat 
ujabb gonosz tettek elkövetésére; hogy pedig annál biztosabban erő
szakoskodhassanak az ártatlanok felett, minden nemesi ház, minden 
templom, minden zárda menhelyül szolgált nekik. A régi bajokat ujab-

') ToAcanában is minden t rl'ndeletek és tilalmak által szabályoztak; minö 
növényeket termeszszenek, hogyan bánjanak el a kenyérrel; aaegtiltatott elhagyni 
as onzlgot ~lelem~zerrals végett; egyízben eitillják a len- ~s kenderfonást (l!J92), 
késHbb azonban ismét megengedik, mert nem lehet ellenni nélküle. 
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bakkal tetézték a katonák, kik képtelenek levén az országot meg
védeni, azt maguk is pnsztitották, majd embereket, kocsikat, takar
mányt zsarolva, majd valtmerl:len nyilt fosztogatásra adva magukat. 
II. Fülöp egy f{j olasz tanácsot alkotott maga mellett, ki:llön hivatal
nokkal minden tartomány száritára és néhány spanyollal (1562); de 
mert olly távoJ voltak, nagyon keveset tehettek. 

A két-siclliRI klrnlysítg. 
Nápoly a spanyol egyeduralom némi hasonmásával birt; az al

király, ki egyszersmind f8 connetáble, hadi parancsnok is volt, saját 
udvart tartott a korona méltóságvisellíivel; ezek: fö- ítélő biró a 
bünpolgári és hübéri ügyekre nézve j fő kamarás a jövedelmek 
és kiadá.sok fölött; fö-jegyzö, ki a királyi iratok fölött llrködött a elli. 
ször emeltszóta gyüléseken; fő-kancellár, ki a pecsétnek volt birto
kában; fö-udvarme!lter, ki a királyi palota, az istállók, erdőségek és 
vadászatok felügyeletével volt mP.gbizva. A három osztályu parlament 
fenmaradt, miként Siciliában és Sardiniában; a clerus azonban 
elnyomatott j a többi rend ek között féltékenykedés kapott lábra a 
mindenféle czimek és fényüzés miatt, ekként minden ellenszegülés 
elenyészett s a hajdani hatóságok puszta czimekké törpültek. Nápoly 
városában továbbá hét v á l as z t o t t j a volt a bárók és egy a polgá
rok között, melly utóbbi excellentiás cimet viselt s mint olly nagy szá
mu lakosság képviselője, nagy tekintélylyel birt 1). 

Az alkirály közvetlen levelezésben állott a külhatalmasságok
kal s hatalmát csupán az korlátozta, hogy bizonyos esetekben ki kel
lett hallgatnia egy, három spanyolból és nyolcz olaszból álló tanács 
nézetét. Az alkirályok, kik teljesen járatlanok voltak az olaszországi 
ügyekben, midőn már némi jártasságra kezdettek szert tenni, rende
sen mások által váltattak fel, miértis azt azokták mondani, hogy azon 
három év közöl, ameddig az alkirályi méltóság tartani szokott, az elsőt 
igazságszolgáltatásra, a másikat pénz-, a harmadikat pedig jóbarátok 
szerzésére fordították, hogy ujból megerösitessenek méltóságukban. 
Egy másik közmondás hozátette, hogy a királyi mini3zterek Siciliá
ban rágicsáltak, Nápolyban ettek, Lombardiában habzsoltak. 

l) Nápoly ln.kói nemesekre f.s népre voltale osztva; a nép huszonkilencz 
piazzá ra vagy ottind-ra oszlott, mert mindegyik nyolcz egyént vAlasztott kormá
nyul, egy fönökkel. A nemesség a nidói, capuai, montagnu.i, portoi és portanno
vai ~z.~kekre volt felosztva , mellyek közöl a két elsőhöz talan a hübéri, It há
rom utólsóhoz pedig a többi nemesség tartozott. A nép választottai annak mint
egy tribunjai voltak, néha azon ban vértanui is. Midön l 682-ben drágasé.g ütBtt 
ki, a köznép emiatt Starnce vAllls?.tottat okozt11, s kiragadvAn öt ágyáho!, melly
hen betegen feküdt, mindennemü guny és kinzás között meggyilkolta. 
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A közhivatalokat részint ela.dtá.k, részint tudatlan és megveszteget
hető népre ruházták. A kormány azokott ügyetlenségéről tanuskodnak 
azon biztosok, kiket időnkint measzeterjedő felhatalmazásokkal kikül
dött j a fejedelem ezeket néha függetlenekké tette BZ alkirálytól, a 
nép pedig örült, ha idegenek voltak, olly nagy bizalmatlansággal vi
seltetett saját földiei iránt. 

A nemesség, melly sem elég erős nem volt arra, hogy Spanyol
országnak ellenszegüljön, sem olly nagylelkü, hogy a néphez csatla
kozzék, hangzatos czimekkel és hallatlan fényüzésiel mind measzebb
re távozott a néptöl; párthiveire támaszkodva, zsarnokoskodott az ál
tala megvetett tömeg felett, winden mérték nélkül szavazta meg az 
ad~kat, mellyektöl fölmentették öt kiváltságai, vagy mellyeltet bérbe 
vett, hogy mások nyomorúságából hizlalja magat. A hűbéri szolgal
mányok ártalmára voltak a földmívelésnek s a pásztorok csekélyszá
mu nyájakat legeltettek olly térségeken, melljek egy egész népet ké
pesek lettek volna táplálni. 

A hűbérség, mellyet Roget· és II. Frigyes Siciliában kiirtani 
igyekeztek, ujolag megszilárdittatott az anagDniaiak által, kik ez ál
tal a főurak kegyét akarták maguknak megnyerni. Jakab király ko
ronáztatásakor négyszáz egyént ütött lovagokká, Frigyes többet há
romsz1tznál s ezenkivül számosakat grófokká nevezett j a közs~gek
nek talán három negyed része hübérekké alakitatott át.') Némelly bá
róság nyolcz, tíz, sőt husz uradalrnat foglalt magában. Illyen volt Lui
gi Ruggero Sanseverino 71 lsten kegyelméből Ventimiglia XXII. grófja, 
Lozana és a tengermelléki Alpesek mat·cheséje , Ischia- maggiore, 
Procida, Lementini grófja, Gerací gróf-marebeséje, eastelbuono és 
Belm{)ntino herczege, Malta és Montesarcio marcbes~je, San Mauro, 

1) Gregorio a "Biblioth. aragonenaia"-beu "gy "descr·iptio feudm-um sub ''ege 
Fecuwico"-t közöl, mellyben Iá1hatjuk, milly hlltalma~aknak kollett Iooni a bübé
rek urainak, mint akik számos kastélyoknak voltak birtokiban ; illyenek voltak 
idként a Ventimiglia, Palizzi, Selafani, B'lrresi, Passaneto, Cbiaramontc, Monta
perto, Lanza, Ruheo és Tagliavia olasz, s az Alagona, Moncada, Peralta ara
goniai csalfldo k. 

Minden hübér számos birtokot, uradalrnat és vát·oAt foglalt magában, 
mellyek miudegyike önmagiban is ((épezhetett volna egy h ü bért. J gy a modicai 

grófsághoz tartoztak Modica, Ragusa, Cbiaramont~>, Moolerosso, Scicli, Comiso, 
Spaccaforno, Giarratnna, Biscari, Odogrillo, Dorillo és egyéb birtokok. Tizenki
lencz l1übér l(épezte a butérai uradalmat. TovábbA a királyné kam11rájához tar
toztak Siracusa, Paterno, Mineo, Vizzini, Lentiui, Castiglione, l<'rancavilla, Viilll 
Santo Stefano, Avola, Pautellaria és egyebek, mollyek a kirllly~é kormányzata 
alatt maradt.ak. 
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Pollina, Bonanotte, Rapa, Calabro, Rovitella, Miano, Tavcrnola, Pioca
hiava és Mili báró ja, eiHö gt·ófOlaszországban és első ur mindkét-Sicili
ában, Spanyolország elsll osztály u grandja, a sze nt római Lírodalom 
herczege, ö királyi felségének kamat·ás nemese." Ereole .Michele Bran
ciforti, Butéra ura, volt: Pietraporzi a herczege (principe), Santa Lucia 
herczege (du ca), Militcllo, Val d i Noto és Barrafranea marcheséje, 
Mazarino, Grassoliato, Raccuja grófja, Rad ali, Belmonte, Pedagaggi, 
Randazzini bárója, ezek hozzátartozóságaival egyiitt, a niscemii, gran
roichelei uradalmak, a Biviere di Lentini tó, Braccalcri, Gibilixenie 
Sijuni hübérek ura. 1) 

A Farón (messinai tengerszoroson) innen Má.-ton király 
szintén igen sok birtokot adott hübérbe, mellyeltet késöbb hiába igye
kezett visszaváltani; Alfonz király a nápolyi háboru folytathatása 
végett szintén igen sok hübért adott el, minek folytán ezer ötszáz öt
ven község ki>zöl utóvégre csak kétszáz kettő maradt a kincstár birto
kában, s egynémell y báró háromszáz uradalrnat is birtokolt. A spanyo
lok mindaddig folytatták ezen kát·hozatos rendszert, mig v~gre l 559-
ben ezer hatszáz tizenkilencz község )(özöl csak ötvenhárom tartozott a 
kincstár hoz, l ú86-ban pedig csak hatvanhét, ezer kilenczszáz hetven
bárQID közöl. Néhányat késöbb ót·iási árért váltottak vissza, kevés
vártatva azonban ismét eladták ; ép illy csereberét llztek a czimekkel 
és kiváltságokkal is. 

A bárókat tiszta é~; vegyes uralom illette meg, és pedig nem csu
pán a régi családokat, hanem huszoukét ujabbat is, s ezeken kivül 
számos főpapot. Ök hoztak itéletet még polgári ügyekben is, kinevez
ték a hivatalnokokat ugy, hogy a polgárok vagyona és élete az ö sze
szélyeikre volt bizva. Arcos berezeg alatt a nardói bál'ó pöt·be keve
redett a hübéri káptalarwal, s egy vasárnap a káptalan székein a hu
;;zonnégy kanonok feje volt látható. 2) III. Fülöp minden titkolózás 
nélkül áruba bocsátotta a legdrágább jogot, az igazságszolgál
tatás jogát. 

Szabad folyást engedtek az erőszakoskodó és heves szenvedé
lyeknek, mellyek azétzilálták a nemzetiség elemeit; egyik község 
gyülölte a másikat; számos család ellenségeskedett egymással, mint a 
Perollókés De Lunllk; uj ból feléledt a hajdani aragonia i és anjoui párt 

1) A ki több ha~o11l6 példt\t altar látni, ii,•e fel VIllabianea "La Si c ilia 
110bile" czimü muukt\jBI, II. kö!t.2 r~Hz. 

~> (iolletta. 
3() 
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elnevezés, mintegy annak jelentése végett, hogy hajdan gyülölték 
egymást s igy most is gyülölniök kell; Measina több milliót fizetett 
bizonyos kiváltságokért, rn(lllyek öt függetlenné tették Palermótól. 

Akik nem akartak engedelmeskedni és farkasszemet néztek a 
tiirvénynyel, bandá.kká alakultak, mellyeket mindenki védelmetett, 
ki nem akart zsar,1lásaik czéltáblájává lenni; ezen bandák fosztogat· 
ták az utasokat, s m:~jd az egyik, majd a másik párthoz csatlakoztak 
:.tzon gyakori lázadások alkalmával, midön a nép egy napon föllwlt és 
elbukott. lVIindegyik kertilet nP-mi külön államot alkotott, mellyben 
meuhelyet és bünmentes··éget találtak a szomszéd kerület banditái. A 
kormány képtelen levén megfékezni öket, tulsAgos hatalomrnal ru
házta fel a csapatok vezéreit, lük azzal visszaMve többet ártottak 
mint maguk az utonállók. A törvény kegyetlen büntetéseket szabott 
ellenök, de hogyan irtsa ki öket, midön a főurak voltak védnökeik? 
8 hogyan merészkedtek volna a birák valamelly nemest elitélni s ez
által az egész rokonságot maguk ellen zuditani? Az alkirályole ahe
lyett, hogy kiirtották volna a rablókat, ajándékokat fogadtak el, hogy 
tütjék öket. 

Szaporodtak a rendkivül fényes és ízléstelen templomok, mi
alntt a kikötők használhatlanol<ká lettek i 1) hiába kért kölcsönt Pa
lermo, hogy kiépilhesse bámulatos kikötöjét; hiába mondogatták, 
hogy "hidak hiányamiatt számos folyó felett, minden évben temér
dek ember beful, mibUI annyi ezerencsétlen lélek veszte szárma
zik ... ö felsége lelkiismeretének terheltetésére." A virágzó czukor
gyártás teljesen megszünt, mióta vámot vetettek a kivitelre, s ehe
lyett amerikai czukrot használtak. 

Nagyon s0kba kerültek a szigetek i ez elnevezés alatt értettek a 
Gerbe sz.igetek, Malta, Gozo és a meghódított Tripolis városa; mi
dön pedig ez utóbbi és Malta a rhodusi vitézeknek engedtettek át, a 
szicziliaiak nagy összeg pénzt és embert szolgáltattak la Vallette 
megerősítésére. Vészes ragályolt dtihöngtek 1573 ban, ismét 1622-ben, 
midőn sz. Rozália fölfedeztetett; késöbb a ragl\ly, éhség f.s óriási 
adókhoz 2) váratlanul a törlikölt rablókaiRndozásfli járultak, kik ellen 
hiába tartottak roppant számu gályákat. 

1) Babbi Ferencz irja Flórencz herczeg-énel< 1549. nov. 11-•·öl: "Az utak 
nem csak ezen orszRgban, hanem egészen Rómáig olly rosz állapotban vannak, 
hogy lebetellen legalább is husz ló nélkül innen oda utazni." 

~) Pale•·mo Fcrencz érdeltes okmány-gyüjtemtlnyt tett k<izzé az Archivio 
•lorico'-bnn a királyság pénzügyi állapotáról 1522-tííl 16·l7-ig. Idé>:iink og·yetm{L~t 
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A hübériséggel· egyenlő mérvben kártékonyak voltak a nagy 
számu szerzetesek, temérdek birtokok tulajdonosai, kik vakbuzgósá
got és mindenféle csodákat terjesztettek. Sziczilia szigetén már 
1513-ban életbe lépett a ezent inquisitio, azon akadályok nélkül, 

azon levelekböl, mcllyeket. a nápolyi re.,i<leu' az urbinói herczeghez intézett. -
16ll. deczember at. "A gróf nr (Lemos) .;zelid múdon rábeszélte a hivatalnoko
kat, hogy irják alá, miszerént megelégednek hathónapi fizetésökkel, kijelentvén 
nekik, hogy senldt sem kényszerít, de j6 szcmmel néz azol<ra, kik kivánság!t 
teljesitendil<, B ezek jöv!Sre jó fizetést 1tR1mal<, 11 többiek pedig nem. Ennek foly
tán valamennyien versenyezve teljesitik IS exciája kivánságát, s vatmak némellyek, 
kik három és négy ozer arauyat veszitenelt," -- 162~. febr. 4. "Lehetetlen kife
jezni azon zavart és hihetetlen kárt, melly ezen vároaltlill és az egész orszAgban foly
vást növekedik ezen, öt g·rán értékü g-yalázatos és szégyenletes pénz miatt. Elég 
mondaur,m, hogy fölötte LajoH megélni ezen pénz-nemmel, másféle pedig nem 1At
hat6; ha ez az llllapot még tovább is tart, a uép éhen fog halni, minthogy mimlen 
fölötte megdrágnlt, H a mi még- roszaltb, semmit sem lehet l111pni." 

A nagyherczeghez intézett leveleiben pedig igy ir 1603. jul. 13.r6l: "Biz
vÁst föltehetjiik, hogy 11z iísszes l<inc~tári birtokok és vkrosok, mellyeket ö fel
sége mai nap~ág eladhat vagy hühérekké változtathat, hajdan iínmaguk váltották 
ki magultat s me~szelu;tó zár~~déltokkal ellátott szerzöaé~ köttetett veliil<." Más
hol igy ir: "Az alkirály minden est-Ifogást megkísért, hogy miRél több pénzt 
z'sarolha~son ki az or.-zágtól, melly má•· teljesen tönkre van téve .... A rosz 
kormányzat, mel!y alatt a ltirályság összes városai sinliidnek, végromlásra jut
tatja öket .. - _ Minden 11ton éH mó<lon pénzt 11.kurnak elötf'remteni, mi valóban 
borzalmat gerjeszt, látva ezen kiolthatlan szomjat. .... Az e1·össégek mAr annyi
szor nj ra épittettek; mert az ország al királya és a míniszterek majdnem rendesen 
ezéiul tiizték ki lerontani azt, amit mások építettek, hogy aztAn saját beUltásuk 
szerínt ujra épittessél<. Ez épolly hihetetlen tcrhet ró a királyság városaira, mid 
aminő kedvező alkalmat uynjt 11 minisztereknek a meggazrlagodá~ra.'' 1606. juL 
27-röl írja: "Itt so kPnye•·e, se Lom nipcs a népnek s folyvást uj ad6kkal ter
heltetik." - 1606. szept. !'i-röl: "Itt összeszá•nitjilk az ernbereket negyedek és 
házakkéut; olly n11gy 'zükség uralkodik, hogy öt tornese (pén·t.nem) áru kenye
ret adnak fejenkin t, al< i többet akar, az idegenek s•.AmlLra l<észitett igen apró 
zsemlyékhöl l<énytelen vásárolni." 1607. :tp•·· 23-r<Íl: Olly nagy drágasAg uralko
dik az országban, hogy a községek sereges1iil Nápolyba özönlenek s az utczákon 
kenyérért kiflltoznak. Olly roppant sd.mu szegény nép sereglett már ide, hogy az 
Isten őrizte ezen várost valameily ragály kiütésétöl, mcrt az emberek IIZ utczá
kon halnak el.'' 1609. márcz. 10-r!Sl: "Ezen város javára adókat vetettek min
dennemü fa- és bőrkészítményekre olly czélból, hogy törleszteni lehessen némi 
ré~zban a. roppant adósságot. A nilpolyi r.söcselék azoub:m nem szivlelbetvén ezen 
rögtöni ujilást, majdnem nyilt lázadt\sban tört ki." -- 1621. "ltt éhséggel küz
kö<lünl~ _ ... Délben mllr lehetetlen kenyeret talAini 11. holtok ban, mert a megfé
lemlerlett nép mnr lw1·a hajnalban ellAtja magát vele, még a sziil<ségen tul; ugy 
lá. t szik,· hogy av. aikiriily biintet.;st szándékozik szabni arra, ki t ö lJ b .kenyeret ve
szen, mint 11mennyi egy 11Hpr11 ~ziiksége~." 11122. "Vízkereszt. iinnepén a hibornok-
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mellyekkel a száraz-fdldön találkozott, söt ezt hasznosnak is tartot
ták a hatóságok tulkapásai ellen, miért is számosan alávetették roa
gukat jogbatóságánalc. Miiködését csakhamar megl{ezdette és pedig 
teljesen függetlenHl a ]{ormánytól j utoljára a főtörvényszéket éH az 
érseket is kiközösítette, 1> megtörtént (1602), hogy a kormányzó, Feria 
herczeg, ezer fegyverest k l!ldiitt azon pal o hl ellen, hová az inquisitio 
atyái elzárkoztak. Ez sem volt Hpes öket megfékezni, s 1641-ben 
h oz ták szinre az els ö auto-da-fét. 

Ugo di Moncuda történész ellen, ki első izben egyesitette az al
királyi czimmel a királyság és a sziietel{ föhadvezérének czimét, a 
nép nyiltan fellázadt (1516). Pignatelli Hektor, ki öt az alkirályi 
méitóságban felváltotta, nem volt képes lccsillapitani a lázadást, söt 
ö~szeeskiivés jött létre meggyilkolása végett, s ö az ebből származott 
veszélyt csak egy másik összeeskiivés által távolithatta el, mellynek 
az előbbi összeesküvés tagjai áldozatul estek; a nép azonban még 
utódai alatt sem barátkozott meg az igával. 

Emlékezetes volt Nápolyra nézve don Pedro Alvarcz de Toledo 
(1532-53) k01·mányzata, ki spanyol levén lelke mélyében, egész 
Olaszorszúgút azzá akarta volua tenni. Mindent látni akart, minden
kit kihallgatott., mi által megfékezte az alárendelt hivatalnokok vak
merőségét; üldözte a gonosztevöket minden tekintet nélkül a menhe
lyck•·e; elökelö embereket vérpadra küldött j halállalfenyegette a ra
gadozókat és azokat, kik kötél-hágcsókat használnak, minek folytán 

alkirály az érseki lHkba ment, a gyalázatos caöcselék azonban a korruányuak tu
lajdonítván azt, mit saj6.t vétkeinek kiiszijilhetctt, nem csak sznvnkknl blmtalmazta 
a IJibornokot, d~ tettlegességekkel is fenyegette . . . LAtván, hogy nincs kenyet·c, 
illy kihágásokra vetemedik .... Ha, midön a mnlt nyáron ellenszegültek amaz 
adóknak, felak;,sztatott volna uéhányat, most nem mernék tiszteletlenséggel illet· 
ni .... A nép e héten háromszor lázadt fel az éhség miatt .... Hallom, hogy 
holnap szö.mosakat l1i fognak végezni a lkzongó egyénele közííl, s nevezetesen né· 
hányat kerékbe törnek, rni igen b"r~aszt6 kivég-zés .... Azonkivül, hogy a király 

összes jöveclelmei HJár elöre fölemésr.tett~.l<, s a~ egész orsz:Íg olly nyomoruságra 
jutott, •... ha c;,;ynémely jöYctlclmi ág· még sértetlen mara•lt, ez azért történt, 
wer L a~ udvai' w :tg <i nem birt elég b:\. l or.;ággal s~tjátkczüleg értékesiteni :1zt anél

kül hogy tönkre ne teun~." 1624. "Egy javaslat jelent meg nyomtatásban az 
össv.es vámok eltörlésére, . . . . M ehelyett u. lalwsokra veltetuék adó. Először is 
azon 3b0,000 cgy.~n l<özöl, ldk ezen vArosban laknl'k, l1ivéve ar. öté,·en alulia
k9t, a "z~rzetesel<et. és kiváltsá~osokllt, 130 ezer egyéu, kik n11pi munl<ájok ntáu 
élnek, ~gy gránt fizetne naponkint, 130 ezer közép állám egyén egy b fél grá11t, 

:1 czimzet(sek, n~mrs emberek, l1ereshPdiíl< ás mf.-ol<, luk fényesen, hint<'"·al é, 
t ölJbriTélével élnek, ltét gránt." 
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a szerelmi csel11zövények i~:~ tübb izbeu vérpadra vezettek j kiűzte a 
zt>idúka( j cltávolitotla az utczákról az oszlopcsarnokokat és sátrakat, 
mik az orgyilkosságok és fajtalan~:~ág mindmegannyi barlangjai vol
tak; elhordatta a chiatamonei eziklát, melly gonosztevöknek szolgált 
búvhelyül j bizonyos helyekre gyüjtöttc össze a fajtalan élctü nőo;zc

mélyeket j elfojtotta a sz ü r e t e lök kihágásait 1) és a ne iam b e l
le riák"-at, mcllyek az ujra férjhez mentözvegyek első estét hábor
gatták, valamint a temetések alkalmával használt si r á nk o z ó k jaj
veszékléseit j beszed te a fegyvereket a házakból, gátolta a gya
kori párbajokat és nőt·ablásokat; ujj:\szervezte a törvényezéket A 
bárók boezankodva a pártatlan igazságszolgáltatás miatt, elhatározták, 
hogy másfél millió arany hallatlan összegre rugó 11jánMkot kiildenek 
V. Károlynak, csak mozditsa cl Toledót; ez azonban inkább mcg
szilárdilotta tekintélyét. Nápolyt uj falakkal vétette köriil, 8nnt' Elmo 
erősséget az uj katonai tervek szerint átalakította, megnyitotta a To
ledo-ulczát, megnagyobbitolta. a l•a.jógy:\rnt, szőldikutakat épített, kór
házat ülapitolt, ö létesitette a hires Monte-di pietá-t é:> a sz. Jakab apos
tolról nevezett egyházat, mellyben magának Gio>:tnni di Nola által 
sirboltot készittetett, melly a legjobb mü azon id ö b.) l; kiszáritotta 
azon mocsárokat, mellyek Terra di Lavoró-t sanyargatták. 

Példája versenyt idézett elö. Guzman Henrik Olivares grófja 
(1595) magtárakat és vizvezetékeket épittetett Font ana Domonkos 
által. A bukások meg akadályozása végett egy gen ua i kereskedő azt 
javasolta neki, ho~y egyetemes és kiválts:ígos letéteményi intézetet 
alapitson az ország öRszcs igHzságszolgáltatási és nyilvános letétemé
nyei számára. A város l<épvis~löi emiatt panaszt emeltek Madridban, 
miért. is helyét Fet'l·antc Ruiz dc Cash·o, Lemos gt·ófj a foglalta cl 
(159D.). Ez is építésekre adván magát, a kit·ályi palotát, fia pedig a tu
dományok palotáj;ít cm•!lte szintén Fontana által. 

A kormányzók hatalma, melly mát· békében is nagy volt, háboru 

') Sziirtlelés alkalmával he szoktált j:lrni a falvakat s szemtelenségeket 
és illetlenségeket mQnclottak mindenkinek, kivel talállwztak. Hasonló bolondosko
dás alkalm~val egy s:~.inész-tár~ulat vetődött Acerrába, s a szüretelök röglőn el
kezdték csiph ed ni ; amazok visszafelel tek, de bizonyos Puccio d' A nieilo gunyo · 

' lódásaira utóvégre is kénytelenek voltak elhallgatni. A szinészek felszólitot.ták 
Pueeiót, hogy l~pjen tar6tdatukba, melly ajánlatot. elfogadván, tr&rái által nagy 
néptömeget vonzott elöadásaikra. Halála után töboeu. utánozták öt, s állitj!\k, hogy 
ezen idö 6ta jött divatba az ál~<rl!z, mit az ö elrontott neve után Pucceneliá-nak 
VRf!Y Pulcinellánalt nevez tel< , l. Lásd: Vocab. del diulettu Na]Jole/ano degli Ac· 

catlemici filopatridt. 
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idejében korlátlanná ldt 1) 1 miért is saját érdekökből igyekeztek a 
háborukat végnélküliekké tenni, mi annál könnyebben sikerült nekik, 
minthogy Spanyolország csak a háboru által tehetett eleget azon vá
gyának, hogy a világ első nemzetének muta;;sa magát. 

t~alll(lanc lia. 

Fra Tornma~o Uamparwlla, ezen mély gondolkozí1:;u ámbár 
semmi rendszert nem követő~) szcrzctcs, ki hitt a canalistikában és 
csillagjóslásban, mcgczáfolta a "machiavellistálcat és ezen ko1· böl
csészeit, kik tönkre teszik az cvangcliumot; '' a Titkos-jelenések 
könyvéből és szent Brigitta, fra Gioachin·,, Havouarola, Ferreri sz. Vin
cze jövendöléseiböJ azt hozta ki, hogy 1600-ban nagy változások fognak 
létrejönni az országban. Azt hivén magá1·ól, hogy az országnak annyira 
szükséges politikai ujjá~zervczésóre ü van hivatva, köztár>'asi1got hir
detett, mcllynek Stilo lenne központja Calabriában, hol i) t>zülctett; 
ezen köztársaság megalapítására föeszköz gyanánt a prédikálás, az
tán meg a banditák fegyverei szolgáluánalc, kik közöl számosan lap
pangtak a zárdákban; minden ellenszegülö legyilkoltatik, főként pe
dig a jezsuitálL Campanell~ számos párthivehe tett szert, s ezek kii
zött volt háromszáz szerzete!:l és négy piispük i:;, kik még a törökök
től sem borzadtak támogatást kérni, de fölfedeztettek és elitéltettele 
Campanella, ki híjaban kisérlett meg minden módot, hogy pöre a 
Sant' Uftizio és ne a rendcs törvényszékek elött tárgyaltas8ék, is
mételve kínpadra vonatott, :;) eretneknek 1) és örültnek nyilvánítta
tott, mire huszonhét esztendi.ít töltött börtönben, bölcsészetet és poli
tikát tanulványozva és irva, rnig vég1·e VUI. Orbánáltal szabad lábra 
helyeztetvén, Francziaországba mcnt, hol nyugdijt kapott és ml'gh:\lt. 

l) Arooteghi államtil.kár ,.zel<"t moudá: "HáiJOI'II i<lcjéu int,ábh ~zerctnék 

ruilan6i kormányzó lenni, nliut 'i"myol király, merl. ~"' utóbl>i tanácsokkal kor. 
mányoz, mig a háboru vezetése a lwrruányr.<l korlátlan iiltl<6nyétijJ függ' Pietro 
Gritti Relaz. di Spagna, leUa nel senalo di Vene.úa l' oltol>re. /li20. 

')Lásd a XV. kö,.yv !lll ~s 977 ll. 

") ,,Sanc~z ügyvé•! kénelmére (l<i ""•'·getl 8Ze1lti!I!Je•en me nt lt6ruá l,a) uvgy
\'Cu •Íráig !<inozlalott kötel<:khcl usque a(l us.9a; l<eze:t hátm kötötték s egy éle~ 

és hegye• fára fcszitl'tték, melly te te alsó r.\,;zóiJül egy font bust kivágolt; lu\t 

h6napig gy6gyitották, ruelly irlö alall. tcrnérduk rohadt hu.,t vítgtnl< le testcröl, s 

ősszeszaggatott en·iböt löbh kifolyt t.izm,öt font. \'Prll(,[ .... minde11nek dacz!Lm 

nem ismNie d a 11eld tula,idouitott eretnekséget é, I!Lzadást, ' utoljáru is val6~á
gos ÖI'Ültuek nyilvánitotlák." (Ezen elbeszéléHt Campauelláuak tulajdouitják.) 

4
) Leveleiben gyakl'an állitja ortho<toxiáját, s 11zt mondj:t, hogy a praedes

tinatio dogmája a. te;'edellneket roazakkd, a népeket lázonyókká, a theolog!laokat 
árulókká tea~i. 
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08!11111& hen·zeg. 

Ezen mozgalmaknllk némi fontosságot kölcsönzött.Jt'ranczi&<•r:,zitg 
vetélkedése, tekintet be véve azt, hogy az ezen korbeli politikának 
egyik főelve vo It konkolyt hinteni a verRenyzö országok f,jedelmeí 
és alattvalói közé, mi csak az elégületlenek és nagyravágyók mal
roára hajtotta a vizet. Ez utóbbia!( közé számítandó az ossunai herezeg 
don Pedro Tell ez y Gi!·on, ki e !öbb szicziliai (l G 10 --15), késöbb nápolyi 
alkirály volt, ügyes, fényüzö ember, nagymester a cselszövényekben és 
mindenféle ujitásokban, ki rninden alkalommal kész volt egész hatalmát 
felhasználni, sőt még ezen is tulment. 1) Mint ez időben valamennyien, 
i) is kicsinyes eszközöket használt óriási tervek létesítésére. A jelen
legi basák módjára igen röviden ~;zolgáltatott igazságot: egy ünne
pély alkalmával zajongás keletkezik, s az alkirály két periP-kedöt gá
lyá1·a külrl ; végig menve a vasál'téren, hallja, hogy a nép pnnaszko
dik valameily korcsmáros vagy adószedő miatt, roire ö rögtön ötven 
botütést méret az illetöre; egy fogoly azt kiáltja neki, hogy a porko. 
láb hosszabb ideig tartja bilincsekben, roint a hogy meg volt rendelve, 
az alkirály feloldoztatja a rabot, s helyére 3 porko!ábot záratja. A 
vádlottakat szabájába hivatta, s majd szép szavakkal majd fenyegeté
sekl~:el \' allomásokra birta öket, mellyek alapj án aztán itéletet hozott; 
ba nem sikerült vallomásra birni öket, belüvatta a parkalábot és sa
ját j elenlétében megbotoztatta. Két nyegle mércg·ellenes sz ereket 
árult; Ü,;suna megparancsolja, hogy mindketten mérget, aztán pedig 
magasztalt ellenszereiket vegyék be, mire az egyik meghal, a másik 
megmarad, ki arany uyaklánczot és kiváltságokat kap tőle. A szin
házban néha fölötte nagy a tolongás ; az alkirály megparancsolja, 
hogy mindnyájan menjenck ki, s a makacskod6kat1 ha nem nemesek 
ötévi gálynrabságra, ha nemesek ötévi számiizetés1·e itéli. Észrevevén 
egy alkalommal, hogy bizonyos föneme~;i fogadtatásra egy als6bbrangu 
egyén is befurakodott, ezt rögtön elfogatta s a helys zi nén megbotoz
tatta. Gályára küldötte a nápolyi fogo1·vost, mert egy fogát kitörte. 
Hiveit hivatalokra alkalm~z1a klllönfélc városokban, hol tetszfs szerint 
lophattak. Midön Reggio lakosai panaszrajöttek hozzá bizonyosAledo 

1 ) OssUt;a egy hirdetményt tett közzé, mellybon ho.lálbüntetés alatt meg
tiltja a katonálmak ltardot rántani verekedés végett, azt pedig, ki nem katona 
létére a verekedő Itatanákat szétvál11sztja, ötévi gályarabsággal fenyegeti. Midön 
egyizben !tét katona testvér megtámadtatva, önvédelem végett kardot rántott s a 
támad6kat megezalasztott.a, a ezerencsétlen kato01\l; elfoga:Yán, a hirdetmény ér
telmében fólakasztattak." 



miatt, ki öket zsarolta éH gyilkolta, az alkirály miut gyáva ficzkókkal 
bánt velök éH gályarabsaggal fenyegette, mert rágalmazták egyik 
meghittjet; a nép illy előzmények után többé nem mc1·vén panaszt 
emelni, a hivatalnokok "önkényétíil függött gyilkolni a szerenc~étlen 

népeket, s csakugyan annyira lopták és gyill\olt.ák az orRzágot, hogy 
nem lehet leírni. u 1) Midön késöbb ugyanazon Aledu nyolczvan ezer 
aranynyal és temérdek drágasággal Nápolyba jiitt, a herezeg tréfáh•a 
azt mondá neki, hogy U felségének !iziiksége van azokra, mire hallat
lan módon megf<,sztván üt jószágától, ismét visHzaküldi.itte h i vata lába, 
"hogy még gouoszabbu\ cselekedjék." 

Ezen nyomormágok fényes ünnepélyekkel voltak átszöve, s 
Üssuna herezeg kormány~nak lapja tele volt velök. Fényes eavalcá
dok, Unnepi körmenetek, c,;ónakversenyelc, tánczmulatságok, küzdjá
tékok voltak napirenden, s miuden alkalmakkor csak ugy osztogat
ták a gazdag ajándékokat, frisitőkct és czukros süteményeket; 
gyakran az egész készülék a népnek és a lovasoknak engedtetett át. 
l<~gy izben háromszáz meztelen, szurokkal bemázolt ember l'ereke
dett tizenkét, a legfinnyásabb étkekkel megrakott kocsi felett, mellyek 
egyike ötszáz aranyba is került, s "a nép örümkíáltásokkal nyilváni
totta tetszését ezen ép•,lly uj ndnt Hzép látvány felett ;" másko•· ism~t 
kilenczven, ischiai lakosoknak öltözködiitt hölgy jö a palotába, s 
mindet;yik ajándékokat hoz; majd tízezer egyén számára teritenek 
asztalokat, nevezetellen "a leghirhedett~.:bu huszonöt nápnlyi kéjhölgy 
számára, kik fejedelmi ellátáliban részesültek, ií excellenciája sze
mélyesen mcglútl)gatla öket cs tréfált veliil{." N éba az alkirályné 
adott balt UJ·hölgyek ~>zámúra, kiket ö sHjátjáh61 öltöztetett fel; mú~

ko•· ismét a város tízennégy különbözö helyén a négy hszakot adták 
elő jelképcltkcl, s mindt>gyik évszal{ gyiimiilceeivel éR foglalkozásai
val. lHidön az alkirály vagy az alkirályué megjeleut az ünnepélyeken, 
szám.os, gyümölcöökkel é::; czuki-us süteményekkel mcgrakutt kosarat 
hoztak, tartalmukat aztán a nép kiizé dohállák, melly "nagy mohoság
gal rájuk rohant, mint diihödt kuty:ik rugdalták és lökdösték egy
mást, nagy mulats:ígára í) cx<·i:íjának és a hölgyeknek ;" a mulatság 
növelése végett ü exccl!cntiája egy, da•·aLok.-a tört arany nyaklánczot 
vagy pénzt uobott a uép közr. A mulatságut nagyban növelte az al
király Lohócza, kit amaz a ilatóságok kigunyolá~a végett majd tu-

1) Ezek valamint nz elöi>bin!> j, mRj..IIIOill k:vótcl n~lkiil Z'\zz('ra Rzavai, 
ki elei o te törniénezet t Os,unáaal\. 



gába öltöztetett, majd ismét poros ügyek elintézésével hízott 
meg, a a ful'fangos biró aztán randesen magának is kövér jutalmat 
kötött ki. 1) 

A büszke Üssuna nagy do! go kat forralt elméjében. Ismervén a 
nápolyi nemesek és köznép között uralkodó élénk ellensz:envet, meg
tiltotta am~tzoknak, hogy a nép~:~t csőcseléknek (e an ag l i a) nevez
zék; kormányzása alatt huszonhét föurat ítélt halálra; eltörölte a 
kenyérre vetett adót s egyéb a köznép nek nem tetsző terheket; saját 
kardjaval vágta ketté egy vásár-biztos mérlegét, ki a vásártéren a fö
zelékeket mértc, hogy megadóztassa, igy szólva: "A föld gyümolcsei 
lsten ajándéka s a szegény ember fáradozásainak jutalma. u 2) Képzel-

, ) A számo~ boszorkl\nyoági p örök közöl csupán a következőt emlitjük 
fel. Eg-y pap gazduszonya megvallotta az elöbbinelc, hogy donua Vittori& Meu
doza bizonyos boszol'káuyoágot követett el Os~una herezeg ellen olly ezélb61, 
hogy megnyerje ennek •zeretetét a· maga, leánya és veje számlu-a; s esakngyan 
nagy kegy be és gazdagságra jutottak. Tudomására jutván IL dolog Ossunának, rög
tön donna Vittoriához sietett, s törl'el fenyegetve kényszeritette vallomásra. Erre 
értesitette a dologról feleségét, az ö imádságainak tuliLjdonitván a fölfedezést, ki 
nem gyözött elég hálát adni Istennek a varázslat megszüntetéaeért. A vádlott nő 
~tzonban Alcala berezeg leánya, Ozeda herezeg felesége ~s Spanyolország összes 
grandjainak rokona volt. Osauna ennek folytán nem merte megbüntetni a nö~, 

(kit kiili\nhen ia szeretett), hanem ~zámoa boszorkányt összefogdostatott térjeikkel 
együtt s a törvényt a·,,tA.n ezek ellen alkalmazta. Zazzera, Governo del Du.eco 
d' Oamna . 

.Láad e könyv volgéu a l!'eltJilágoaitó jegyzeteket M) alatt. 
"J Az első ldáltvány, mcllyet az al királyok ki sz o l< tak boc:<átaui, miui egy pro

grammját képezte az általnit követen•lö l<armányzá:;i motfornak. Ossun& kiáltvll
nyában, mellyet Leti Gergely közöl, kövelkezintet olvasunit: 

,.Egyéb retuletlens~gek kö:r.é, mellyek az állam nyugalmát gyakran megza
varjált, tartozik ar; i~, hovy a nemesség megveli IL népet, emintt magára vonja 
az utóbbi gyül'iletót, mi e:;;1k ltán'tra lehet n köznyugalomnak. Nevezetesen tud
juk, miszerint rólötte ro"zul esik a uépn~k, hogy egynémaily nemesek sőt mélt6-
s1Ígviselök is, rnidön a köznPpriil bc•zélncli, a canaglia ldfejedst használják. Mi 
tehát tudtul a<ljnl<, hogy ruin lenld teljesö.tse kötelességét, a nép kellö tisztelettel 
viselteHsék a uemesség iránt, ez pedig ne vesse meg a népet. 

"Minthogy ezen or~zflgban számosan v11nnalt 1\Z egyházíRk 8 legnagyobb 
részök tulst'lgos pHjlll.skod!\sha bot·sátko~ik a vii{Lgiakkal, mintegy clleu:;zenvvel vi
seltetne!{ azon kötelcBH~g iránt, melylyel s:•ját állásul'u'tk tartoz11ak 8 ezzel sokan 
annyira vbszRéluck, hogy feljogo:;itv:t érzik mag•tkRt nyilv:ínosan lené~öleg és 
megv.töleg heHzél ni azokról, kiknek tisztelettel tartozna lí, 11zt hozván fel ürilgyül, 
hogy jogukbau áll megróni a vátkekct, mit mi uem u.karunk ugyan Utságbe vonni, 
de intjük öket, hogy ne feledkezzenek meg állásukról; minthogy pedig ök is urunk 
királyunk alattvalói, kttli:inöe go.,dot fordítandunk arra, hogy mag·ukvleelet,nek meg· 
íele!ölcg tintdte;denek vagy bitnt1ltteij;enek," 
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hetjük1 mcunyire kezökön hordozták öt a lazzaronik! Ez, valamint 
mérhetlen gazdagsága és nagybefolyásu családi összeköttetései "erős 
vágyat keltettek benne uralkodni, nem mint egy nagy király minisz
tere, de mint egy nagy ország fejedelme;" 1) ennek folytán béke 
kózepett fegyverek gy ü j téséhez fogott, francziákat és vallonokat fo
gadott zsoldjába, gályákat építtetett. Evégre rendkivüli adókkal kel
lett terhelnie az országot, kényszer-kölcsönöket vett fel, lefoglalta a 
külföldi kereskedők jószágait, csapatokat szállásolt magánosokhoz, 
mellyek aztán még a templomi edényeket is elrabolták ; azzal dicse
kedett, hogy egy millió százezer arany jövedelem-többletre tett szert. 
Jó viszonyba igyekezett lépni az olaszországi hatalmasságokkal, talán 
Velenczével, az uskok-okkal és törökökkel, kétségkivül Francziaor
szággal is, 2) melly azonban, ugy látszik, nem hallgatott reá, me rt talán 
Itijátszatástól tartott. :>) Nagyravágyó tcrvei eközben mindinkább nyil
vánvalókká lettek, kegyelmet adott a halálra itélteknek, alamizsnákat, 
ajándékokat osztogatott1 támogatta a népet a nemesek ellen, hízelgett 
Genovino Gyulának, a nép választottjának, ki lázadást igyekezett 

'! Leti Gergely OsRitfiiL Hletében, melly könyvet valamint ezen nyegle ösz
Rzes müveit nagy vigyá~~:attal kell használnunk. 

2) Lesdiguiéres igy szólott Contarini Angelo velenezei követhez (lásd ~7. 

utóbbi slirgönyét 1620. j an. 4-röl): .Egy szép csinyt gondoltam ki, midöa Ossnna 
herezeg Nápolyt hatalmúba akarta keriteni; én izgattam öt, s én javasoltam neki 
a terve val6sitá.sáuak megkönnyebbhésére szolg!ló eszközöket, s ha a savoyai her
czeg, miut én taná~soltam, hét vagy nyolcz ezer gyalogot kühlött volna. s a köz
társaság elfogado t t volna két vagy három kikötöt az Adriai-tengeren, mellyelret 
maga üssuna is kész lett volna neki felajánlani, az ügy véget ért volna, mert 
elég lett volna ezt k ijelentetni s illy nyilatkozat mindent biztonságba belyezett 
volna, meggátolta volnll. Ossnua ingatagságát, zavarba hozta volna a spanyolokat., 
más érdekeket !tellett volna s csodálatosan elömozditotta volna Németország elö
haladását." 

3) Francziaország töiJb iz ben szitott összeeskiivéseket a nápolyi királyság 
fellázitása végett; lásd: Daru, Velenc~e története, XXXI. k(inyv. Saint-Chaumot1t 
romai franczia követ ho~szasan beszél bizonyos összee.-kü•·ésekröl egy olasz ur 
érdekében, ki c,;uk Richelieunek akar megueveztetni. "Ezen vállalat, bármelly ol
dalról tekiu:e."ék is, elönyöd lenne Fr~ncziaországra nézve, ha nem egyébért, 
már csak azét·t is, hog·y bouyodalmnk készittessenek ellenségeinek ama. tartomány
ban és megakadályoztassék, miszerint a többi áll:Lmok fcntartásá1·a onnan pénz
és embersegélyt szerezzenek." Ez 164.4-ben volt. Nem sokital késöbb Guiso herezeg 
két izben kisériette ~eg ezen vállalatot. D·Argonson gróf velenezei követ azt írta 
1652ben, hogy "arról volt szó, miszerint a nápolyi királyság Isten segélyével 
váratlanul kiragadtaesék a spanyolok kezeiböJ s valósittassék a régóta szött ösz
szeeakiivés," Haaon16 tervekkel ta!álkozuok 1662-ben és 76-ban s késöbbi 
időkben i~. · 
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előidézni, hogy vagy legyilkolja a nemeseket, vagy jogegyenlőeéget 
eszközöljön ki a nép sdmát·a. Midön az udvar erről értesült, megkül
dötte a visszahivő iratot Ossunának (1620), ki erre következőleg vá
Jaszólt: A p a r a n cs o t lJ u sz e z c r cm b c r r e l fo g a d o m, winek
folytán Borgia bíbornok mintegy csellel volt kénytelen Nápolyt elfog
lalni 1) s eröszakkal fékezte meg az clégületleneket, kiknek száma 
Üssuna alatt fölötte megszaporodott. Visszatérvén Madridba, a gyönge 
és romlott udvar fényeseu fogadta, de midőn késő bb uj király és 
miniszter állott a kormány élére, Üdeuna börtönbe vettetett, s csak
hamar hire járt, hogy szélhüdésben meghalt (1621). 

V. Károly megigérte és esküvel fogadta, hogyaern ö, sem utódai 
nem fognak adókat vetni a két-szicziliai királyságra a szent·szék en
gedélye nélkül; ellenkező esetben feljogosította a népet fegyvert ra
gadni. Ennek daczára egy alkirály sem volt, ki mind igazságtalanabb 
és eszteJenebb terhekeL ne rakott volna a nép nyakára i Guzman Ema
nuel Montcrey gt·ógfja ( 1631) negyvennégy millió aranyat hajtott be 
rendkivüli adók fejében, mellyek legnagyobb részét ötvennégy ezer 
gyalog és nyolcz ezer lovas toborzására forditotta a spanyol király 
azoigálatára i utódja, Ramíro Guzman Medina las Torres herczegc, 
(1637) ujra negyvenkét milliót vetett ki, s távozásakor azt mondá, 
hogy olly állapotban hagyta az országot, miszerint négy előkelő csa
lád sem lenne képes egy jó ebédet főzni. Utódja, Cabrera János Cas
tigliai tengernagy (1644) alatt a nép tizep.egy millió aranyat fizetett 

') Urbino herezeg ügyuökéuek föuebb idézAtt loveleiben 1620. jun, 5-röl 
következöket olvasnuk: "Szerdán éjjel Borgia bíbornok egy bárkán Proeidából ti
tokban csekély szám u kisérette l vidéldinkre érkezett üssuna herezeg tudta nél
kiil, daczára elővigyázat i iutézkedé~einek és Hzámos kémeinek; sikerült behatolnia 
Castelnuovoba _ .. Tegnap reggel napkeltekor az emlitett kastély, a többi erős
ségek s az összes gályák ágyui megrlördiiltek, a váratlan ágyudörgés felriasztotta 
álmából a herczeget, ki majd meghalt lájdnlmábau •.. Felesége a herczegné négy 
nappal előbb este a herczeggel asztulnál ölvén, azt moudl!. uelti, hogy j6 lenne 
barátsl!.gosau fogadni a biboruokot és engedelmeskedni azon parancsnak, mellyet 
ö felségétől hoz, mire a herezeg egy ezüst tányért fellwpva, azt felesége arczá.ba 
dobta és megsebesítette. Ez a legnagyobb bolondok egyike, kik ezen országot va
laha kormányozták; •.. kétszáz ezer aranyat fog magával vinni, ide nem szá
mítva azt, amit eltékozolt és elajándéko~ott." Jnn. 12-röl ismét igy ir: "Ugyanaz 
történt Grauvala bibornokl(al is, ld miután itt 1670-töl kezdve néhány évig alki
rá.lyoskodott, elbocsáttatott., s minthogy uem akart engedelmeskedni, ut6dja, don 
Jnigo tli Mendozu. kénytelen volt éjjel jőni, s titokban vonulni be Castelnuovoba." 

Zazzera Naplójában igen hosszasan vannak leírva ezeu dolgok, s megér· 
demli, hogy megtekintse az ember, miuthogy igen écdekes bizonysá.got szolgá.ltat 
az akkortsjban uralkod6 rendetlenoégrill é1 á.ltalános hatalmaskodásr6l, 
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csupán az adókért járó karuat fejében, mellyck alap ja kilenczven ezer 
egyénnek adatott el, ugy, hogy azon óriási összegből egy fillér sem 
jutott a kincstárba i ö mégis egy millió száz ezer aranyra rugó uj 
adókat követelt, mellyeket (minthogy már nem man,dt egyéb) a ház
béi·ekre vetett ki. Ebből olly elégületlenség származott, hogy jónak 
látta felfüggeszteni azokat; "a spauyol miniszterek azonbau kinevet
vén félékenységét, mint csekély tehetségü embei-rel bántak vele, ki 
még egy barát-zárdát sem lenne képes kormányozni." (GJannone.) 

Hallgatással mellözöm a kormányzók lopá.sait, mellyekben a ki
rálynak csak annyiban volt része, hogy nem al{IH1ályozta meg azo
kat; a látogatóba jövő királyok és hcrczegek tiszteletére ünnepélye
ket rendezni, de még az alkirályokat is meg ){ellett jutalmazni a jú 
kormá.nyzásért. A kincstári javakat eladták, s ezeket valamint az 
ernbereket hübéri szolgaságnak \"etették alá. Csupán Nápoly városa 
tizenöt millió arany adósságba kevercdett, mellynek kamatját a tul- • 
ságos adókkal fizette i behozták a bélycgpapirt, miként Spanyolor
szágban dívott, sőt utoljára arról is szó volt, hogy naponkint egy 
soldo adó vettessék minden nápolyira. 

Minthogy a valtellinai, továbbá genuai, mantuai, cataloniai 
háboruk folyvást uj és uj segélyt igényeltek 1 maj d gonoszte
vőket, majd földmívelőket soroztak be katonáknak, s ezek közöl rit
kán került valaki haza. Ezalatt a partokat a törökök, a szárazföldet 
rablók, a várost magát pedig a nemesek háborgatták naponkinti pár
bajokkal, sőt néha valóságos csatákkal; egy iz ben don I ppolito di 
Costanzo kihitta don Giuseppe Caraffát, nem tudom, minö okok miatt, 
s mindegyik többet minl ötszáz embert vezetett sikra. Ha ehhez adjuk 
még a Vesuv rettentő kitöréseit, s a gyakori földrengéseket Calabriá
ban, elképzelhrtjlik, milly szánandó állapotba jutott Olaszország leg
szebb része. Hiába kiildiittek lelkészeket és szerzeteseket, az cgyedü
lieket, kik az ég királyának ncvéb en sz ó t intézhettek a föld királyá
hoz: a háboru zajában eredmény nélkül hangzottak el figyelmezteté
sejk. Az észsze1·ütlen vám ·tö1·vények csempészetre ösztönözték az 
embereket, mi tönk1·e tette a becsületes kereskedőket, mig a tetten 
kapott csalók vagy a börtönökben képezték ki magukat a gonoszság
ban, vagy bizonyos váltság lefizeté~ére kötoleztottek. Ami az adókat 
illeti, elégületlenséget idézett elő azok természete, behajtásuk módja 
és a ezé!, mellyre fordittattak, mi nem volt egyéb, mint az alkirály és 
czimboráinak hizlalása; emiatt valamint a fölötte rosz pénz miatt a 
h i t v á n y n é p 1) gyakran lázongott, melly az t hivén, hogy joga van 

1) A hituány nép (vil plBbe), melly j61 lakni akar, nem gondolván mllg, kegye~ 

• 
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élni, észszerü árért kiivetelt kenyeret flzoktól, kik jogukban állónak 
hitték annak árát megszabni. T öbb ízben n hatalmában álló egyedüli 
eszközökhöz, rabláshoz, znjongás hoz, kövekhez folyamodott, a kor
Hiány pedig bebört önözéssd, kötéllel, vasvillákk al, kerékbetö1 és sei 
válat!zolt: "német mód szerint, miután a vétkesek előbb a város nyil
v.-í,nos helyein vasfogókkal Ö!lzzemarczangoltattak; ... holttesteik 
feldaraboitatva a város falaira függesztettek madarak étkeiil, fejeik 
pedig a legl!Hogatottabb kapukra szurattak." 

U' Arcos llert,zeg. 
Ponze (k Leon, arcosi herezeg kiküldötte a helyettnökség birá

ját, hogy fizetésre kényszerítse az adós községeket, ki még ágyat sem 
talált, mellyre fejét lehajthatta volna; egy valaki, ki feltüntettea nép 
nyomoruságát és fizetés-képtelenségét, ezen választ nyerte tőle: 
A d j á k e l fe l e s é g e i k é s l e á n y a i k b e c s ü l e t é t, é s 
fi z e s s e n e k. 

Két sz ük s é g e s ség által szoritva: vagy győzni engedni a 
francziákat, kik Portolongonet elfoglalva tartották, vagy türni, hogy 
a nép éhen haljon, Arc os az utóbbit választotta; •) ro inthogy pedig ujra 

volt-e IIZ f.g s nem volt-e a föld terméketlen, ldtvdn, hogy éljogyott kenyere, zlljon
l!ani s tiszlelellenséget kezdett tann,itani 11 miniszterek iránt, kik az élelmiszerel<re 
ügyelnek." Giannone XXXV. könyv, 5. Alll.bb megjegyzi, hogy egy l>u:zaroni Zap
pata biboruok-alkirll.ly (1621-22) kocsijll.hoz közeledvén egy darab kenyeret tartva 
kezében igy szólt: Nézze, excidd, milly kenye1·et étetnek veliink. M iutLogy red ig a ui
J,oruok mosolygott, a <'>Öc;elúk ~·akme1·öen ezeket mor.dá 11elti: Kár nevetni excidd
nak, ntidőn inkdbb simi kellene, s még több lisztelellenséggel teljes ~zavak11t 

kiáltozott." 
Ime, olvasók, a mnlt szftzad szabadelviisége! 

1) Sokkal körültokintiibb volt Borgia bíbornok, kiröl az nrbinói reHidens ek
ként nyilatkozott : 

"Jól ürizkedett ~z"u csüc~cl~ktöl, melly mindent elliir, Itivéve a ke11yér 
h !!LnyAt, melly(:rt életét scm ltirní·!i." 1622. jan. 28. Ugy h\tszik azonban, hogy meg
feledltPZett erröl, rucrt :1pril 29-röl a követlwzöltet irja: ,,A bihornok ur mult YRsá•·
nap Poggiort>RléhtL ak,.,·ván Rétftlni, német iíi'Mt>g-ét. a v(•ros :.zon Itupujánál hagyta, 

mellyen kim.-nt. l\fidön ltiss•l mea,z<·hh távozott, egy s~egény embe•· közeledett 
hozzá, uégy darab kenyareL tartvll k<•zébou (,s igy sz<Íiva: Oh nézze ul'am, milly t·osz 
kenyeret enünk. l'dire a bii.Joruok ig·y ;z•íl hozzA: Menj lsten hirétJel, néz,-láziló. 
Ez azo~oban l.bran a:t.t felelte, hogy B nem az. Ő exdája erre meghagyttL ~~~olgái
nak, hogy fogják el az embert, mi rögtön meg· is történt. A szPgény embe•· ltiál
tozni Ittezdett : Oh Ndpoly, Nápoly! mire azonnal tem&1·dek uép-tömeg ~ zaladt 
öss-.e, legnngyoi.Jtm5~zt gyermekek, kiáltozva :< a b ib ornok urat szem ti;! szembe 

gunyolva. A szulg.\kra kőzápor !Jullott, kik kénytelenek voltak a foglyot szaba
don Locsáta11i, mig a uibornok hintajával v&gl.atva vis.;zRfor.lult s "'uémetck ll.ltal 

palotáj4ba ki,(,rtetett." Mkj11H 6-ról psdig : "8zerdán este a !Ji boruok-alkirály Ul' 
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egy milli6 aranyra volt szüksége a hadsereg fentartll.sa végett, uj 
adókhoz folyamodott (1647.) Ezek között leggyülöletesebb volt a 
h i t v á n y n é p elött a gyümölcsökre vetett adó, mellyek ama forró 
égl:iv alatt igen kedvelt táplálékot ezolgáltatnak. 

!Ua'lonirllo. 
A "Madonna del Carmineu ünnepen az ifjuság különféle vezetők• 

alatt szinleges támadást szokott intézni egy fakastély ellen a vásár
téren. Ezen vezetük egyike Tommas' A nieilo volt Amaltiból, 1) i g e n 
alacsony származásu ember 2) huszonöt éves halász, ki sze
génységre jutott egy pénzbirság miatt, mellyet a vámörök feleségére 
róttak, kit egy zsák liszt becsempészésén kaptak. Ü csapatát botok
kal és vasvillákkal fegyverezte föl, melly midön a kastély előtt elha
ladt, azon testrészt mutatta az udvari ut·aknak, mellyet az ember el 
azokott rejteni. Más alkalommal felhasznál ván egy csoportosulást, 
mellyet az adószedök idéztek eW az által, hogy be akarták hajtani a 
fügére vetett adót, Masaniello el kezd kiáltozni, védi a gyümölcsárust, 
szembeszáll az arlószedökkel, kijelentvén, hogy többé nem türik ezen 
azokatlan terhet. A hatóság futásnak veszi a dolgot, a nép Masaniello 
köré csopot"tosul, s mint mindig először is az ndószedök lajstromait 
és padjait rombolja szét, azután az alkit·ály palotája felé üzönlik. Az 
alkirály megijedve ezen óriási és zajongó néptömegtöl, megigéri a 
gyülölt adó megszüntetését; a lázongólt azon han a liszt-adó eltörlését, 
s az V. Károlytól nyert kiváltságok teljes visszaállitáRát is követelik. 
Betörnek a palotába, mire a kormányzó a szarzetesek között keresvén 
menekülést, minden kívánat teljesítését, 1\fasaniellonak pedig évpénzt 
igé1·, ha a népet lecsendesíti. Ez vonakodik elválni testvéreitől, s mi
után Nápoly pár óra alatt hatalmába kerUlt, szabadon bocsátja a 

ünnepélyes sét.át tartván s 11 kalh. l<övet vel" egyiitt foglalván helyet a hintóhan, 
egy öreg ember a bibornek P-lé jött, kezében kenyeret tartva és ezt ltiáltva: 
"Nézze bibornak ur, mit eszünk." Nyer~en visszantasittatván, az öreg gnnyolórló 
és sértő szavakut intézett a bibornokhoz, mire u német testilrök megragadták, 
s alahardjaik nyillével annyira Utöttél< vertM<, hogy a követ négyszer keresztet ve
tett magára, ' b:t ömaga kö?lben nem járt volna a bíbornok urnú.l, a szegény 
öreg kiadta volna lelkét. A csőcselék erre ö'szecsoportosult és kiáltozni kez
dett.• Máshol beszéli, hogy efféle sértegetések miatt több mint kétszáz egyén 
összefogdostatott, ezek közöl heten kivégeztette!<, házaik pedig leverettek, ámbár 
csak bérben laktak ; a többiek pedig valam~nnyien iszonynau megkínoztattak. 

1
) Nápolyi származásu. Lhd Volplcolla, Della Patria famiglia di Tom

maso Jniello. 

") Ezek kivétel nélkiil Giannone kifejezései, ki urlvarias, dc nem kevésbbé 
loírhoztató szavakat használ u korm4.nyzók és a kormány ellen is, mirlön józan 
felfogá~a utat töo· a tekint~ly iránti törvényes tiRzt.elr·tén. 
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csempészeket és az állam adósait, eltórli az adókat s megégeHeti a 
pénzügyérség hetven házát és ezek butorait, kivéve a király arczké
peit, mellyeket égö gyertyák között az utczák szögleteirc aggat s min
denkit fegyvert ragadni kényszerít. Maddaloni herezeg összegyüjti a 
banditákat, bogy ezekkel a nemesek segitségére siessen j az alkirály 
támadást intéztet velök a lazzaronik ellen, mialatt szinleg alkudozá
sokat folytat s öt o1·gyilkost küld 1\fasanidlo ellen. A nép azonban le
gyilkolja öket, s ezzel kezdetét veszi á vérontás j Masaniello maga is 
kegyetlenné leszen és szabad féket enged a nép haragjának. E nap 
a köznép híísicsségének napja volt: halál az orgyilkosokJ a! halál arra, 
aki köpenyt hordoz, mert alatta áruló fegyvereket rejtegethet! halál 
arra, aki nem függeszti ki a király és sz. Januári us képét! A játék
házak egy másik csapását képezték Nápolynak, minthogy azokat leg
nagyobb részt nemesek tartottak; a nép ezeket is megrohanta s töb
bet lerombolt száznál. 

Az alkirály Filoma1·ino érsek közbenjárásával magához hivatta 
Masaniellót. Ez ugy akart hozzá menni, mint épen volt, egy szál nad
rágban és halárus kalappal j az érsek azonban, miután már kiközösí
téssei is fenyegette, mégis rávette, hogy aranyos mellényt és spanyol 
kaJapot vegyen magára, s a lazzaronik nem győzték eleget bámulni 
hirtelen megczivilizálódott vezéröket, ki lóháton, kivont karddal s a 
nép örömrivalgásai között a palota felé vonult. Mielött belépett volna, 
kijelentette a sokaságnak, hogy ö csak mindnyájok érdekében mü
ködött, s h a v i ss z a sz e r e z t e m s z á m a t o k r a - ugymond -
a sz a b a ds á g o t, r ö g t ö n vissza t é r ek e l ö b b i me st e r· 
ségemhez s t ö l e t ek c B ak e g y A v e Ma r i á-t kér ek h a lá
lom 6 r á j á n. Miután ezt megigérték, még egyszer intette öket, hogy 
mindaddig ne tegyék le fegyveröket, mig czéljokat el nem érték, ne 
bizzanak a ncmesekben, s gyujtsák fel a palotát, ha sokáig maradna 
benne. Az all{irály a félelem és álnokság által sugalt legudvariasabb 
módon fogadta Masnniellót, fi am-nak nevezte és bátoritotta öt, hogy 
ne féljen. Megkezdődtek az alkudozások; minthogy pedig a nép, erö
szaktól tartva vezére irányában, zajongni kezdett, Masaniello az er
kélyre lépett s ujjá t szájára tevén elhallgattatta az ötvenezer lazzaro
nit, s hazatérésre birta öket. 

A "leghívebb nép vezérével" kötött szerzödés felolvastatott a 
székesegyház ajtaja előtt, s Masaniello azt pontonkint magyarázta 
meg a népnek. Erre az alkirály megesküdött az evangeliumra és sz. 
Januárinfl vérére, hogy ki fogja eszközölni a spanyol királytól a szer
zödés megerősítését, Masaniello beazAdében értelmes és esztelen dol-
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gokat kevert össze, mire ott a helyszinén aknrta ledobni magár61 a 
kényrlmetlen öltönyliket, hogy ujra fölvegye régi lazzaroni-nadrágját. 
Másnap dlthösen lovagolt végig Nápoly utczáin, mnjd fenyegetőzve, 
majd pénzt szeirva bo!'l'avalöra, altnsztatutt, s borba fojtotta még meg
maradt csekély }Szanságát. 

Ezen emberben bizonyára Hnjntszet·it vegyülék~ tünt fel a hiu
ságnak és bresiiletességnek, bátorságnak és gyávaságnak. Az érsokWl 

l 
ezt kérdezte : Exciád, kerékbe fognak-e engem törni? En nagy bünös 
vagyok és ohajtok meggyónni. Számom1·a semmit oem kérek, s ha 
ezen ügy vrget ér, ismét halat fogok árulni. A Pozzuoliban adott 
ebédnél felesége igy sz6lt d' ArcoR feleségéhez: "Ön a nemesek alki
rál ynéja, én pNlig a köznép alkirálynéja vagyok." Plltlkösti dictátor
sli ga alatt !U asanielio itéllíszékek et állitott föl a küztéren, kihallgatta 
a panaszokat s az ernhereket töblmyire ábrázatjuk után itélte cl ; 
mellette akasztófa állott, az egyedüli büntetés, mellyet az emberi ér
zésböl kivetkezett halárus a biiniisökre szabott. Midön látták, hogy 
illy eszeveszett módon dühöng, azt béRzélték, hogy az alliir~ly méreg
gel fosztotta meg eszét/il. 

A józan gondolkoza::~ualc emiatt elfot·dulnak tiíle, a köznép 
azonban még mindig rokonszenvvel viseltetik iránta, mig végre a 
Del Carminc kolo'ltorában, hová gylmi ment, u kormány bérenczei
nek sikerül öt megölni. A nép, me !ly tegnap még bálványoz ta, ma sárba 
rántja; holnap ismét, amint a kenyér megdrágult, szeretetre gyul ad 
iránta, siránkozik, jajgat, R olly tPmdést rendez számára, ruinöben ki
rály még nem részesHit: nyolczvan eze t· polgár köny ez kopors ó ja 
felett. A fegyveres tisztelgést ugyanazok végzik, kik meggyilkoltatták; 
negyven ezer katona földig lebocsátott zászlól<kal, ltarangzugás és 
ágyudörgés között követte a gyászmenetet; koporsóját posztó ta
karta, wellyen koronák és pálmaágak hímezve valának, a tábornoki 
kard és bot sem hiányzottnk, valamennyi szerzetes miRé ket mondott lel
keért. Mondják, hogy temetésekor a törzshöz visszaillesztett fó beszélt 
s keze áldást adott: - egy hét alatt balárus, uépszószól(i, kiraty volt, 
meggyilkoltatott és 11zentnek kikiáltatott. 1) 

A lázadás n zonban még scm ért \'éget. Arcos ki akarta játszani 

,) Az ·a:eou horbeli történulnoi lloÜv<·k i<özött legjol,bak De 1'urri, T(Jmwaso 

de Sa•_,tis, l.s Donzelli Partenope liberala czimü müve. E:e utóbbi kitiiuö pártbive 

volt Ma•a11iel16z ak. Lásd még Dim·io di Fmncesco Oapecelatro (Nápoly l 860), me Ily 
az 1647-50-ig végbement eseményeke.!. t!rgyalja, Angelo Grau:to ga~<lag 

jegyzeteivel. 
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azon kiváltságokat, mellyeket félelemből megigért j a nép panaszko
dott, hogy az engedmények nem eléggé vil4gosak, s midön ismét 
megmagyaráztattak, ujakat követel, szidja a spanyolokat és legyil
kolja azokat, kik u~jába akadnak. Ostrom alá veszi !17. alkirályt Cas
telnnovóban, kényszeriti Toralto Ferencz massai herczeget, hogy a 
nép élére álljon, ki csakugyan kedvezöbb feltételeket eszközöl ki. A 
tartományok ugyanazt követelik, mit a föváros megnyert. 

Ezalatt megjelenik Nápoly elött don Juan d' Austria, IV. Fülöp 
természetes fia j a nép meghódol, leteszi fegyvereit s mint szabadítóját 
i!dvözli don Juan t. Szereucsétlen! alig rakták le fegyvereiket,a csapatok 
csatarendben vonulnak le az erösségekböl, mellyek a várost ágyuzzák. 
A düh elkeseredett ellenállásra viszi a nápolyiakat, minek folytán a 
csapatok nem levén képesek az egész várost elfoglalni, Arcos elég 
vakmerő Filomarino közbenjárását kérni fel j ez a fölötti felháboro
dásában, hogy eszközül használták fel nyája gonosz kiirtására, megta
gadja a kívánat teljesités~t. A nép összegyül; aki Ft·anc&iaország se
gítségül hívását ajánlja, árulónak tekintetik és legyilkoltatik. Massa 
herezeg elveszti a bizalmat, mert kibékülést vagy halasztást siirget, 
a miért is meggyilkoljál{, felakasztják, szivét átnyujtják feleségének 
s Gennaro An ese-tvezérnek kiáltják ld, ki nem annyira a király mint 
inkább a nemesség iránti gytllöletböl repuhlicanus volt. 

A nemesség kivonult a vát•osból, fegyvereket gyüjtött és elfogta 
a városba küldött élelmiszereket, melly emiatt csakhamar végszük
ségre jutván, elhatát·ozta, hogy azon Francziaországhoz fog folya
modni, mellyet. előbb annyira megvetett, s mellynek követei szitották 
a tüzet, hogy zavarokat készítsenek Spanyolországnak. 

Ez idö szerint Rómában tartózkodott a felségsértés miatt cl
ítélt, aztán pedig felmentett, szerelmí kalandjairól hírhedt Guise 
(Il.) Henrik herczeg, ki azért jött az örök városba, hogy érvényte
Icnnek nyilvánittaasa házasságát és egy ka c z é r n öt vegyen nöüL 
Itt találkozott a küldöttségben járó nápolyi halászoHal, kik öt ls
ten küldöttének teldntették (1648). Mint az Anjou fejedelmek iva
déka, a herezeg elfogadja az ajánlatokat 6s aranyhegyeket igét· i a 
nápolyi ki r á l y i köz t á rsa s á g kUldöttei szintén nem fogynak ki 
az igéretekböl, s csakugyan megérkeznek Nápolyba számszerint hu
szonketten, ide számítva a nápolyi küldötteket és a szolgákat, kevés 
kölc,;ö.nvett pénzzel és néhány hordóc;jka lőporral. Az öröm elérte te· 
tő pontját; ujra megkezdik a támadásokat a spanyulok ellen és visz
szalizik a nemességet; a bátorság lelkesültséggé fokozódik, midön egy 
ft·anczia hajúhad tiinik fel a láthatá•·on, azt hivén, hogy Ft·ancziaor-

37 
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ezág köztársaságot jö alakitani Olaszországba. A hajóhad huszonki
lencz hadihajóból állott Richelieu ht:rczeg, a bíbornok unokaöcscsé
nek parancsnoksága alatt, nagymenuyiségü lökészlettcl. Ha megtá
madták volna a készületlen spanyol hajóhadat, okvetlenül megsem
misítették volna ; a herezeg azonban csak nérni lökészletet adott át 
és eltávozott, minthogy Francziaország nem akart háboroba ke
veredni. 

Guise ezalatt nápolyi herczeggé kiáltatta ki magát és szeren
esés gyözelmekkel örvendeztette meg a várost j 1) Arcos, kit mint 
mindezen bajok okát, ugy barátai mint ellenségei gyülöltek, leköszönt, 
s don Juan maradt néhány városnegyed ura, míg nem az alkirály, 
Ognatc gróf, megérhzett (1648. apr.). Ez kicsalván Guiset a város
ból, ezt elfoglalta; Gennaro An ese, kit tőlötte buszantott, hogy 
Guiset fönökeiil kell elismernie, mig ez viszunt ö róla nem akart 
tudni semmit, átadta a Torrione kulcsát, s a szitkozódások helyett 
rögtön éljen-kiáltások hangzottak fel. A nyugalom helyreállott Guise 
menekült, de elfogták és Spanyolországba vitték. Illy véget szaktak 
érni a forradalmak, ha a vitézséget és elkeseredést nem az eszélyesség 
vezérli. 

Nem sokára megérkeztek a segélycsapatok, mellyeket Guise 
Francziaországtól kért, csak hogy vége volt már a lelkesedésnek. 
Savoyai Tamás herczeg, ki szerencsét próbálni jött, kénytelen volt 
visszavonului, s a spanyolok ezt kegyetlenkedésre basználták fel 
ürtigyül. Lefejezték Ancset, ki pedig árulóvá lelt érettöl{, társai javát 
pedig felakasztottak. Az uj kormányzó, Ognale, kegyetlen boszut ál
lott j sokakat halálra, börtönre, vagyonvesztésre itélt; utoljára magát 
a hóhért is felakasztották, mert behizonyult reá, hogy pénzt fogadott 
cl avégett, hogy még kegyetleneobül kinazza a szereucsétleneket. 

Don Juan d' Austria a város megadásakor eltörölte az adókat j 
ez esztelen tulzás volt, melly ezet· és ezer családot juttatott inségre, 
mellyek azokból éltek. Visszaállittaitak és helyeseb ben rendeztettek 
tehát, s ezzel kialudt a lázadás tüze. De igen sok nemes elmenekült 
vagy szll.müzetésben volt, mig mások elégedetlenek voltak a dolgok 
uj rendjével; Guise Henrik tehát, ki ezalatt visszanyerte szabadeágát 
(1652), minden utat és módot felhasznált azorencséjének ujbóli meg
kisérlésére. Mazarin bihornok megengedte, hogy saját költségén had-

1) Milly bös volt Gnise, Játhatjuk Mottcville a,.~zoi:y emlékirataiLól és leve
leii.Jöl. Pouts ki asszony, Gui~e szeretiijP, nehogy kulvt> ken~kedjék királyuéi sze-
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járatot szervezzen, sőt segélyt is igért neki, ha vállalata sikerlll 
(1654). Guise mindent pénzzé téve, utnak indul Provence-ból hét nagy 
és tizenöt kereskedelmi hajóval, hat gályával és hat bárkával, mellyek 
közöl azonban utközben sokat elveszt. Ámbár az uj alkirály eas
trillo gróf elökészületeket tett a védelemre és biinfcledést igért minden
kinelt, aki jól viseli magát, Guise mégis kiköt Castellaruaréban, (nov. 
26.) s ha fürgebb lett vofna, könnyen elfoglalhatta volna Nápolyt; 
minthogy azonban kifogytak élelmiszerei, nem részesült olly támoga
tásban mint remélte, kénytelen volt visszatérni Francziaországba ha
jóhadának maradványaivaL Spanyolország ezen bonyodalomra ujolag 
ez im eresen hímzett és vérrel béllelt köpenyet borította. 

Ezen forradalomban számos festész vett részt és esett áldoza
tul; mások festményeikkel örökitették meg, miként Salvator Rosa, 
Spartaro, Falconi, Fineili szobrász, Fracanzano Ferencz, mdly utóbbi 
ujabb forradalmat tervezett, de fölfedeztetvén, Ognate által akasztófa 
helyett kegyrlem utján méregre ítéltetett. 

llngály. 

Nápoly szerencsétlenségc még miudezekke! nem ért véget. A 
ragály (melly rendes kiséröjc volt ezen fényelgö és s:.~erencsétlcn 

század bajainak) erösen iáhrakapott Sardiniaban. A nápolyi alkirály 
a h á b o r u sz ük s é g e i m i a t t mégis katonákat hozott onnan, 
s ezek a ragályt is magukkal hozták. Eltilthatta ugyan, hogy a be· 
tegséget ragálynak nevezzék, s megparancsolhatta az orvosoknak, 
hogy tagadj :ik a veszély létezé~ét; a baj azon ban irtózatos gyorsa-

repet játszani, egy kolostot·La zllratott, ki midön emiatt és elhagyat:!sa miatt pa
nas"kodott Mazarinnak, Guise ltövetkezöleg valaszolt: "Heményeim meghiusultak, 
s méltlm panaszkodhatom, hogy eminencziád ép a legnagyobb szül<s~gben vonta 
meg tölem pártfogását. Koczkára tettem életemet a teugeren, ezen czélra egyesi
tettem az országnak majdnem összes tartumáuyait, négy hónapon át folytattam a 
háborut lőpor ~s pénz nélkül, engedelme&RÍ>gre szoritottam eg·y kiéhezett népet 
anélkül, hogy ez egész idö alatt. két napnAl tovább kenyeret adhattam volna neki. 
Mindenl<i ellunit engem; swlgáim első sorban müködtek romihsomon; a (franczia) 
hajóhad csak azért jelent meg, hogy megfo~zszon a nép elött hitelemtéH, az egye

düli eszköztől u. vállalat sikeriilésére. A mi azouban leginkább nehezemre esik, az, 
hogy szeretömet mlu zárdábll kényszeritették vonulni és nem abba, mellyet én 
jelöltem ki számára; ezáltal megfosztothk az egyedüli jutakmtól, mellyet fára
dozásaimért remOtem. Enélkül semlllire sem becsülöm sem a szcrencsét, scm a 
nagys>Ígot, de még az életet sem. Kéts,",gbeesésnek engedem át magamat, Jernondok 
a becsület és nagyratörekvés minr!eu érzeho{•röl s csak halni vágyom, hogy sza
baduljak szivfájdalmamtól, me Ily megfoszt ny ug- airnamtól és eHzemtöl." 
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sággal harapózott tova a tulnépes és tisztátalan városban. Az embe
rek czt·enkint haltak napjában s az eJtemetetlen hullák még inkább 
megfertőztették a levegőt. Itt is ugyanazon okoknak tulajdonitották s 
ugyanazon gyógyszereket alkalmazták a betegség ellen, miként Lom
bardiában; a nép a spanyolokat vádolta, mint a baj okozóit, állitván, 
hogy méregkeverőket küldöttek ki, s hogy azért halnak inkább a 
szegények, mint a gazdagok. Emiatt feldühödvén, számosalmt önke- · 
zével, másokat pedig itélet u~ján gyilkolt le. A betegség ezalatt a tar
tományokba is elharapózott; átment Genuába, melly város nem akarta 
félbeszakitaní a kereskedést, hogy ezen rettentő veszedelmct kike
rülje (16 56) ; átment Ro mába, hol szintén a spanyolok mesterkedésé
nek tulajdonitották büntetésül azért, hogy a pápa elfogad ta a fellá
zadt Portugalia követét. A köznép illyformao a physikai ragályt is 
azoknak tulajdonította, kik erkölcsi megmételyczöí voltak. 

HARMINCZKETTEDIK FEJEZET. 

V e l e n c z e. 

Más eszmék lelkesitették Velenczét. Szép napjai már elmultalt, 
s többé nem volt olly rettenetes künn, mint midön ellenszegült a 
cambrayi szövetségnek. Keleten azonban még mindig tiszteletet pa
rancsoló állást foglalt eL I. Solimannal (1521) békére lépvéD, szabad 
kereskedelmet kötött ki magának és jogot nyert Konstantinápolyba 
minden három évben választott tisztviselőt (bailo) küldhetni, tiz ezer 
aranyat fizetvén évenkint Cypt·usért és ötszázat Zanteért. Midön látta, 
hogy nem számíthat a keresztények segélyére, megujitotta a békét a 
törökkel (1571 ), átengedte C y prus t és egyéb helyeket, a Z anteért fi
zetett évi adót ezer ötszáz aranyra emelte, Candiaért azonban nyolcz 
ezer aranynyal egyszer mindcnkorra eleget tett, melly utóbbi szi
getre Foscarini Jakab küldetett dictatori hatalommaL 

Mialatt azonban örszemmel kellett kisérnie Törökországot, nem 
bizhatott Ausztriában, me ll y sz l á v birtokait egyenes összeköttetésbe 
ohajtván hozni az olaszokkal, körülvette Velenczét és lételét fenye
gette, saját fentartására levén tehát utalva, kereskedelem b öl és politi
kából élt s eszélyésségét az egyensuly fent:utására forditot'a, fáként 
Olaszországban. Emiatt megakadályozta Spanyolország bárminomü 



581 

te1jeszkedését, mig ez viszont lelkéből gyülölte Velenczét, főként 

miután teljesitette IV. Henrik ohajtását, ki az arany könyvbe kivánt 
fölvl'ltetni, hol utódai mindaddig megmaradtak, mig öket onnan a me
nekült XVIII. Lajos saját kezével ki nem törölte, midőn a hal
dokló köztársaság nem mert iránta vendégszeretetet tanusítani. 

Hogy pedig a természet is ilsszeesküdni lássék az emberekkel, 
egy irtózatos vihar 1613-ban a Földközi-tenger kikötöiben levő összes 
hajókat szétrombolta. Daczára ennek, daczára a kereskedelem megvál
tozott ini.nyából származó bátránynak, V eleneze még mindig nagy hata
lommal birt a tengeren; midön III. Henrik V elenezé n keresztül utazott, 
olly ünnepélyeket rendeztek tiszteletére, mellyek em l é ke még most is él 
a nép között, s azon napon, mellyet a hajógyár megszemlélésére szen
telt, egy egész gályát állitottak össze, szereltek tel és bocsátottak 
tengerre. Az első két hajó, mellyeket Péter czár a Fekete-tenger szá
mára rendelt, V elenezében készült, hová ö hatvan fiatal tisztet kUI
dött tanulmányozás végett. 

V eleneze az uralma alatt álló teriileteknek meghagyta kiváltsá
gaikat és szokásaikat, s ezek megsértése büntetést vont magára a Ti
zek részéről; podestát és kapitányokat küldött a meghódított tarto
mányokba ; mindegyik város nemesi képviselö-tanácsa a podesta el
nöklete alatt ~yült össze, mig a tertilet képviselői egy kapitány alatt 
állottak. A városok és területek követeket és szósz616kat azoktak tar-· 
tani V elenezé ben, s rendesen a nemesek közöl választottak egy véd
nököt. A velenezei nép megelégedve élt, a signoria gondosan ügyelt, 
hogy semmiben hiányt ne szenvedjen, az ipar virágzott, a távoli és, 
védelmezett kereskedések kényelmet és hasznot bajtottak i a háboruk 
nem terhelték a népet, mert gyakran zsoldosok által folytattattak és 
távol a fővárostól; gyors igazságszolgáltatásnak örvendett, melly 
egyenlően sujtotta a nemest is, söt talán még nagyobb szigorral i a 
védnökségek barátságos összeköttetéseket hoztak létre szegények és 
gazdagok között, s a gyakori ünnepélyek mindenkit mulattattak. 

A főváros 1650-beo százötven ezer lakost számlált, kik 1680 
felé egy negyedrészszel szaporodtak; az állam jövedelme 3.850,000 
zecchinóra rugott, a kiadás pedig 218981000-re 1). A megmaradt 
milliót egy sérthetlen pénztárba helyezték rendkivüli esetekre, me
lyekben a gonoszság vagy nagyravágyás soha sem engedett hiányt 
szenyedni. A eyprusi háboruban üresen találták a kincstárt, mi miatt 

1) Bedmat· jelentése. 



a 'l'izekct okolváu, összeesküvés keletkC'zctt, és nem kaptak szava
zatokat a giuntába, melly ennek következtében eltöröltetett (1583.) 
Az állam pénze a tanácstól függö hivalainokoknak adatott át kezelés 
·végett; a Wrvényhozási és politikai jogoktól megfo~ztattak a Tizek, 
kik ennek folytán csak a legfőbb törvényszéket ltépezték az állami 
vétségekre, és rendes törvényszéket a nemr·sckre nézve. 

Ezen törvényszék titkos hatalma ónsulylyal nehezedett a la
kosokra s a följelentéRek és büntető eljárások megfosztották az ár
tatlant ama biztonságtól, melly mindenkinek legkedvesebb birto
kát képezi. Egész csapatok alakultak kémek böJ, ruellyek a házak 
körül leskclödtek s ekként a szenvedélyek E'szközcivé váltak. Ezek 
egyebek között föUelentettók, hogy l<,oscarini Antal tanácsnok tit
kon a franczia követhez szokott járni. Ez fiibenjáró vétség volt 
egy nemesre nézve j Foscarini csakugyan elfogatván a Tizek által, 
megvallotta, hogy éjjel álöltönyben szokott ama tájékra járni egy 
hölgyhöz, kit azonban a becsület tilt meguevezni. Foscariuit fel
akasztották, s az igazság nemsokára napfényre jutott 1). Ez csökken· 
tette a Tízek hitelét, mell;yet azonban ismét visszaszereztek a Rómá
val folytatott viszálkodások alkalmával tanusitott erély által. 

Renier Zeno ráfogta Cornaro János dogéra, hogy megsérti az 
1473-ki alapti.irvényt, megengedvén, hogy fia Fridl'ik bergamói püs
pök bibornokká neveztes~>ék ki ; midön pedig Zeno a Tízek taná
csának fönökévé választatott, meg is intette Cornarot. Ez vissza
felelt, a vita elmét·gescdik j Cornaro Gjörgy Zenót keresztülszúrja, 
s in contumada elitéltetik, s a büntény helyén felállitják a gyalá
zat oszlopát j erre két párt1 a cornaristák é11 zenisták pártja keletke
zik, melly utóbbi pénzzel a néposztályt képviseli 1 melly a Tízek te
kintélyével ohajtja megfékezni az at·istocratiát. 

Öt törvényjavító ( correttori) választatott a köztársaság törvé
nyeinek megvizsgálása végett ( 1627), mert büntetés nélkül marad
tak a vétségek elannyira, hogy több gyilkosság követtetett el egy 

1) Foscarini Antal eseteért a 'fi~ek tanácsa, amennyire lehetett, elégtételt 
szolgáltatott egy, l 62 t. jan. 16-r61 kelt rendelettel, melly a főtanác.,ban felolvasta
tott; késöbb Sant' l!:ustachi6uan sirjára következ ő iratot helyeztek: 

ANTONIO FOSOARENO EQUITI BINIS LEOATIONJBUS 
AD ANGLIAE GALLIAEQUE REGES FUNCTO, l!'ALSOQUE 

MAJESTAT/8 DAMNATO, CALUMNIA JUDIGil DETECTA, 
BONOR SEPULCHRI ET FAMAE INNOCENTIA X VIRUM 

DECRETO RESTITUTA MDCXXII. 
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év alatt Velencze-tartományban, mint egész Olaszországban. A Ti
zek által ez időt:ijban elkövetett hatalmaskorlások annyira csök
kentették tekintélyöket, hogy 1628 ban senki sem nyert elégségeB 
számú szavazatokat, miértis e tanács eltöröltetett. A nép emiatt zu
golódott, mert a Tízek hatalmában biztosítékot látott a nemesek 
tulkapásai ellen i má~részröl maguk a patriczinsok is támogatták, 
mert inkább cltürték a 'l'izek ZRR!'nokságát, hogysem a rendes tör
vényszékeknél a néppel összckevererljcnelt. A Tízek tanácsa tehát 
visszaá!littatott, de megtiltatott nekik a nagytanács törvényeibe avat
kozni, ezeket bővíteni vagy korlátol ni. N em gyakorolt többé fel
ügyeleti jogot a hivatalnokok felett, nem adott ruentelmi leveleket 
vagy kegyelmeket a számüzöttel(nek i illyformán ftlggövé tétetett. 

Említettük már máshol (XV. könyv 858. l,) a pápával fölme
rült élénk viszályt, melly;.él Velcncze a protestaus véleményeket 
látszván képviselni még hevesebb ellenkezésbe jött a kath. Spa
nyolországgaL Széltében suttogták, hogy támogatja az akatholikuso
kat, alkudozásokat frJlytat Hollandiával, s pénzt és löszereket küld 
a reformátusoknak a harminczéves háboru alatt. A spanyol követ 
emiatt igy szólt: A u t R o ma a u t C a r t. h a g o d e l e u d a es t. 

Uskokok. 
Uskok-okaak, melly szó illyr nyelven me n e 1~ ti l ö t jelent, ne

veztettek azon rajah-k, kik a törökök elöl meuekülve, Horvátor
szágból, Albaniáb61 és Dalmácziából a legjárhatlanabb tengerpar
tokra vették magull.at. ; Számosan egy ldissai (Spalatro közelében 
levő erőd) magyar urnál találván menhelyet, innen ra blókalandozá
sokra indultak a tiiröl{ök ellen, mig végre innen is kizavartattak. 
Minthogy Zenghet, mclly Quarnero öböl mellett nagy hajók által 
megközelíthetlen szildameredélyck között fekszik, ugy a magyarok 
mint a törökök fenycgették, a c!!ászár azáltal vélte a várost a maga 
számára biztositani, ha oda az uskokokat letelepíti. It ten csak ten
geri rablásból élhettek, s az apró szigetek és zátonyolt tömkelegé
ben nagy ügycsségre tettek szert. Elejéute csak török hajókat fog
lalgattak cl, nem sokára az<mban a keresztények hajóit is hábor
gatni kezdették. Minthogy számuk folyvist szaporodott azoR ola
szokkal és osztrákokkal, kik kalandos életet óhajtottak vagy go
nosztetteiket folytatni akarták, kifosztották a dal mát városokat és 
fittyet hánytak az ell(·nök kikiildött hadihajóknak. A törökök emiatt 
fenyegető panaszokat emeltek V elenezében i ez a császárt· a hi vat
kozott, ki felköttetett ugyan néhányat, az uskokok azonban ajándé-
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kokat küldöttek Bécsbe és ezáltal biztosították maguk szamara a 
büntetienséget Ehez járult, hogy a császár már régóta boszankodott 
a velenczeiek hatalmaskodása miatt, kik sajátjuknak tekintvén az 
Adriai-tengert, egyedül maguknak követelték az áruszállítás jogát, 
mí~ a császár ezt az öst~zes partlakók jogában levőnek állította. 

A Porta végül megunva a dolgot, háborut inditott Ausztria el
len (1616); ez a rablókhoz folyamodott segítségért, s nyiltan pártfo
golván öket, még inkább növelte vakmeröségöket. A háboru igen dühös 
volt, mindkét fél versenyzett egymással a kegyetlenk10désben; Ve
lencze ket·eskedelmét fenyegetve látván, s a Porta által is sarkal
tatván, berontott osztrák Friaulba, ostrom alá fogta Gradiscát, szá
mos tengermelléki helységet, mdlyck mind megannyi rablófész
kek voltak, lerontott, s szövetkezett az Egyesült-Tartományokkal 
és a monferrati herczeggeL Erre don Pedro de Toledo, Milano 
kormányzója, elfoglalja Vercellit ; Üssuna hcrczeg, nápolyi al
király, az Adt·iai-tengerre vezeti gályáit, s itt néhány velenezei hajót 
elfogván, emiatt nagy diadalt csap, czímerébe lovat veszen fel ezen 
felirással :,: G y ö z e lm es t e n g c r e n és sz á r a z on. A párisi 
béke (1617 szept, 6.) ismét rendbe hozta a dolgokat, visszaadván az 
elfoglalt városokat Ausztriának, melly erre megfékezte az usko
kokat. Ausztriának szi ntén vissza kellett volna adnia az elfoglalt 
területeket s jelentékeny kárpótlást fizetnie, a kötelezettség teljesítését 
azonban maró! holnapra halasztotta s még 'l'oledóra és Ossunára lS 

hivatkozott, kik vonakodtak visszaadni v ereellit és a gályákat s 
hazaküldeni csapataikat. 

lll'dmur östSzce!!kiivésc. 
A 'l'izek tanácsa váratlanul több idegent elfogat és ki végeztet 

(1618). Mi volt mi nem volt oka a ldvégzéseknek, a nép azt sut
togja, hogy a befogottak és kivégzettek száma százakra megyen, 
hogy összeesküvést fedeztek föl, mellynek czélja volt lángba borí
tani a várost és megsemmisíteni a köztársaságot, hogy számos ne
mesek vannak az ügy be keveredve. lVIinthogy pedig Gueva Alfonz, 
Bedmar marcheséje, Spanyolország követe, ama napokban elutazott 
a városból, öt tartották az összeesküvés létesítöjének. lVIindezek csak 
bizonytalan föltevések, an nál is inkább, minthogy a S panyolor
szág iránti barátságos viszony semmi változást nem szenvedett s 
a kormány nem tett közzé értesítést, hanem csak hálaadásokat ren
delt a köztársaság megmentéseért. 

A képzelern szüleményeit a történészek valóságok gyanánt fo
gauták el, nevezetesen a san-reali apát, ezen ep olly vonzó1 mint 
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h ü tlen i ró, egész ro mánczot csinált az esetböl, me Ily szerint üssuna 
herezeg összeesküvést hozott volna Jétre Velencze megsemmisí
tése, fölégetése, a doge és a sanatorok legyilkolása, a szárazföld 
elfoglalása végett; a fondorlatok már közel állottak a kitöréshez, mi
dön azokat a véletlen, vagy valameily áruló fölleplezte. A későbbi 
itészek nem voltak képesek tisztábajőni a dolog felett, tekintve a 
köztársaság titkolózását; ugy látszik azon ban, hogy csakugyan lé
tezett valameily összeesküvés 1 mellyet némelly, a polgári háboruk 
megszünte után Francziaországból elszéledt és Velencze zsold
jába lépett bérenczek szőttek, nevezetesen bizonyos normandiai 
származásu, Pierre Jakab nevü igen gyakorolt tengeri rabló, ki 
talán bűntársak szerzése végett támogatást igért Spanyolország 
részéröl; az ármány azünban mindjárt kezdetben fölfedeztetett s 
csak csekély számú egyének bűnhődtek halállal 1). 

De hát csakugyan volt-e része Spanyolországnak az összees
küvésben? Itt csak azt ismételhetem, hogy az akkori kormányok 
minden mó don segítették azokat, kik ellenségeiknek ártani igye
keztek i bebizonyítottnak látszik, hogy támogatásával az összees
küdtek nem pusztán szemfényvesztés ből dicsekedtek. Láttuk, 
mennyire igyekezett Üssuna minden lehető módon ártani V elen
czének, mi mindent el nem követett, hogy kivonja magát a béke alól, 
sőt némileg azt is értési.il adta, hogy rövid idő alatt tönkre fogja 
tenni i hogy aztán illy eszközökkel- e, nem merem állítani. 2) 

1) Illye smire meg y ki Ilanke vélekedése U eber die Verschwörung gegen Ve
nedig im Jahre 1618. Berlin 1832. Teljesen megczáfolja Darut, ki ellenkezöleg azt 
vitatja, hogy V eleneze egy követ fujt üssunával, ki királylyá akart lenni. Napfény
re jutván azonban a terv, Velencze legyilkolta ugy azámit6kat mint az ámitottakat, 
s százával temette a csatornákba ezen Óriási illoyalitás tanuit. - Botta igy szól~ 

,;Több mint ötszáz egyén kivégeztetett j bzonyu öldöklés, méltó egy iszonyu áru
láshoz." Ö, V eleneze örökös magasztaló ja l - Lásd e könyv végén a FelvilágosilÓ 
jegyzeteket N.) alatt. 

') Az urbinói herezeg mípolyi ügynökeinek leveleiben, mellyek az Arcltivio 
~t01·icó-ban IX. köt. tétettek kílzzé, 1617. ápr. 14-röl a következílket olvasouk: 

"Minthogy a jelenleg történo dolgok fenségedet is érdeklik, nem hallgathatom el azo
kat, ámbá.r leirásuk veszélylyel jár. let nyolcz nagyobb és kisebb gályát szereltek 
fel, nem tudni, mi ezéiból j késílbb azonban maga üssuna herezeg mondotta, hogy 
a velenezeiek ellen fognak k\ildetni. U gy anazon czélra legujabban más négy hajót 
szereltelt fel, s ö exciája kölcsön vette a várostól a S:tn Lorenzóban tartott ágyukat. 
Mintho.gy pedig a pápa némileg megütközött ezen készülödések fölött, Üssuna her
eze g, millt mondják, azt irta n~ki, hogy a velenczeiek megérdemlik ezt számos bü

neil~ miatt. Tiz hosszu bárkát készitenel1 az uskokok s zámá.ra, kik azzal hireskedtek, 
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Mialatt a félsziget többi része sülyedésnek indult, egy állam 
alakult az Alpesek lábánál, mellynek rendeltetése volt megakadá
lyozni az olasz név elenyésztét. Savoya, melly határos volt Fran
cziaországgal s ehhez polgári és politikai tekintetben hasonlított, 
érezte, hogy nincs teljesen birtokában ama függctlenségnek, mellyet 
saját életü ország nem nélkülözhet, miért is annak megszerzésé·t·e 
törekedett. A savoyai herczegség, a piemonti fejedelemség n 
nizzai grófsággal, a saluzzoi határgt·ófság (marchesato), Genf és 
Vaud tartomány, Bresse, Bugey, Gex tartomány és a monfcnati 
marchesato fölötti fenhatóság képezték Fehér-kezü Humbert utó
dainak örökségét. Minthogy az ország nagy hatalmak közé ékelvc 
s össze-vissza volt szakgatva, uralkodóinak a tertilet kikerekíté
sére kellett törekedniök szünetnélküli tevékenységgel s a haderií 
szaporításával, mellyet ök maguk vezéreltek. A német császárnak 
hódolatot fogadtak, hogy aztán elöjogokat csikarjaunk ki tölc, mi
dön valameily oldalról veszély fenyegette; a szomszédos fejedelmek 
versenygéseit szövetségek kötésére vagy apró hadjáratoltra hasz
nálták fel, mellyek valamint a czélszerü rokoni összeköttetések 
mindenkor területök nagyobbítását eredménycztflk. 

Midön VIII. Amadé, ki első vette föl a herczegi czímet ( 141 G) 
s állapította meg az elsöszülöttséget olly módon, hogy az államok 
többé ne szakíttassanak el egymástól, Ripagliába 1) vonult vissza 
(1439,) a kormányt fia Lajos vette át, ki elejéute kicsapongó élc
tet folytatván, késöbb megkövéredett és ellustult s XI. Lajos 
terhes és lealázó pártfogásához volt kénytelen folyamodni. Utima 
fia IX. Arnadé következvén (1465), ki csupa jámborság volt, a földi 
gondokat másokra bizta s halálakor igazságot ajánlott. Franczia
országi Jolánta, ki már Arnadé életében is uralkodott, mint l. Fili-

hogy elfoglalj:í.k V elenezét é' felégetik hajógyárát. Szintén az n<kokoknak egy ny:l
vános rendelet állal szabad bemenet engedtdett az orsdg ös~~es kikiHöibe." D,,
listi egy levelében, mellyet 1618. jan. 8-r6l a toscanai herczeghez intézett, beszéli, 
hogy midön üssuna egy izLen sz:ímos bár6val asztalnál ült., azzal k~rkeclett, h•Jgy 
é!Jzretéritette a velenczeieket. 

1) Lá"d a X !II. könyv 819. lap. 
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bert gyámnője vetb át a kormányt (1472). Az 1475-ki moncalierii 
rendelet, melly a hübéreket elidegenithetökn6k nyilvánitotta, meg
változtatta Savoya hiibéri jogát. Halála után fia (1482), erre pedig 
I. Károly is meghal huszonegy éves korában ( 1489) ; II. Károly 
kiesvén a bölcsöből, szintén meghal (1496). Nagybátyjuk, Föld
nélküli II. Fülöp, alig tizennyolcz hónapig urall<odik (1497); erre 
II. Szép Filibcrt lép a trónra, ki kitUntette magát az ülnsz-és Fran
cziaország közötti háborukban; öt testvére 1 III. Jó-Károly könti, 
(1504), ki ötven évig uralkodott kevés szerencsévcl, mert Bern 
elfoglalta Genfet, Chably egy részét, Vaud tartományt és Gexet, 
I. Ferencz franczia király pedig többi birtokait, minthogy V. Ká
rolyt támogatta, ki megfeledkezeett róla a crespyi békekötésben 
( 1544) és féltékenységből megengedte, hogy III. Gonzaga Frigyes 
mantuai herezeg :Monferratot 1533-ban örökségképen elfoglalhassa. 

};mánuel t'ilibcrt. 
A vesztes~geket helyrehozta Vasfejü Emánuel Filibert (1553), 

ki örök hímévre tett szert a St .. Quentini győzelem által 1), melly után 
elfoglalhatta volna Párist, ha nem lett volna olly félénk II. Fülöp. 

A chateau-cambresisi béke ( 1559) visszaadta hajdani államai t, 
kivéve a saluzzoi marchesatot; a lausannei békében (1561) átenged
te Bernnek Vaud tDrtományt, cserében azon terüle tekért, mellye
ket a tótól és a Rhonetól délnek elfoglalt. Genf, melly a reformatió
val lerázta magáról a Savoyától való függést, illy módon ujra 
maga ellen idézte Emánuel Filibert sovárgását, ki ellene szövetségre 
lépett Francziaországgal; Bern és Solothurn azonban alkud oztak 
III. Henrikkel Genf függetlenségének biztositása végett (1579.) 

Savoya ez időponttól kezdve szerepet játszik Olaszország 
történetében. Belátván, hogy egy megszilárdulni ohajtó országnak 
fegyverekre van szükségc, Emanuel Fdibert megerősítette Susát, 
Mondovit, Tu1·int, Vercelli t, Borgu· in Bresse-t s Montrnelianót; ren
des katonaságot alapított, melly annak idején begyakoroltatott és 
kiváltságokkal ruháztatott fel; a lovakat a hübé resek szolgáltatták, 
s illyképen harminczezer fegyveresre tett szert, teljesen kizárva 
a külföldi katonákat. Hajórajt állított Villafrancában, ismét élet
be léptette (1572) a Sz. Móricz és Lázár rendet, mellyeket VIII. 
Arnadé alapitott, kötelesssegökké tevén a rend tagjainak három 
gályát tartani a törökök ellen, s önmagát és utódait nevezvén ki 
a rend nagymestereivé. Ekként megerősödvén, minden akkortájban 

4) Lásd a XV. künyv 236 lap. 
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fölmerült kérdéshez hozzászólhatott, s Francziaországnak szüksége 
volt reá a vallási háhorukban, Spanyolországnak pedig Milano 
megvédése végett. 

Benn Azonbau néptelen volt az ország, s lakosainak száma a 
hegyeken innen alig ment száz ötven ezerre, kik Nizza kivételével szegé
nyek és mnnkaképtelenek voltak ; ehhez járult még, hogy folytonos 
gyülölködés létezett a guelfek és ghibellinek 1), savoyardok és pic
montiak, nemesek és oem-nemesek, protestaosok és katholikusok 
között. Elfojtani a versenygésaket lehetetleo l ett volna, miértis ö az 
efféle meghasonlásokon felül álló intézkedé scket tett. Az ország 
már különben is hajlandó levén az egyed uralom elfogadására, vala
IDJ'!IIY nemzeti uralkodó szíves fogadtatásra sz ámíthatott az idege
nek ga•·ázdálkodásai után, annál is inkább, minthogy Emanuel Fi
libert nem gondolt boszuállásra ; a népek, mellyek előbb Fran 
cziaországhoz szítottak, becsülni tanulták azt, ki megszabadította 
öket az idegen igától. El törölte a rendi gy ll lekezetek et, mellyek csak 
akadályul szalgálhattak az általa alapitott egyeduralomnak. Ca
rignanúban tanácsot alakított a ft·ancziaorszá g i parlamentek mintá
jára, s folytatta a kereskedelem és földmívelés felvirágoztatása vé
gett Brissac által megkezdett müveket. 1\fondoviban egyetemet 
alapitott (1560) Ei Caro Hanoihalt igyekezett titkárul megnyerni. 
Egyízben a következő mélyértelmü szavak<~. t mondotta: Ak i i g a z
s á g t a l a n s á g o t k é n y t e l en t ü r n i, g y ak r a n m e g b o
c s á t j a a z t; a k i e l k ö v e t t e, s o h a. 

l. Károly f~mánuel. 
Ekként egyengette az utat I. Károly Emánuelnek (1580,) kit 

méltán megillet a N a g y elnevezés. Ámbát· II. Ftilöp leányát Ka 
talint birta nöül, mégis IV. Henrikkel szövetkezett, s Bugey-ért, 
Valromey-ért, Gexért s a Rhone partjaiért Genftől Lyonig cseré
ben Salluzzót kapta, (1601) mellyet, mint Olaszország kulcsát, 
Francziaország az uralkodó család kihalása után elfoglalt. Ezen 

1) Ba!Ju, velenezei követ, igy it·t 1561-hc;n: "Szfuros ok létE-zik n ver
senygésre é9 meghasonl&sra él felsége alattvalói között, miként a hajdani guelf 
és ghiuellin pártoskodÁs, melly az orsz&g egynémolly részeiben még mindig nem 
árt véget. A guelf pArt fejo Rac.conigí ur, a ghibelliné perlig Masino ur, s el
montlhatjuk, hogy Piemont összes D•Jrnesei ezen két egyéntől függenek. Azt mou
dom, hogy ezen pártok meg mindig Mteznek, mert az e részben kapott tndósitl•
son kivül alkalmam volt él magasaligának Mondovibr, tört~nt bev<'nulásakor látni. 
amint ezen ok mialt kétezer ember egymlist darabokra vngtlalta." Vesd ösöZO Mo
rosini Jáuos Ferenez velenezei követ igen szép j eleutélj ét 1670· ben 
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Szikár testü de nagy szivü fejedelem templomokat és kórhá.zakat, 
valamint erősségeket és képtárakat alapitott j maga is tudományos 
képzettséggel birván, pártolta a tudományt és irodalmat, söt ö maga is 
irt "Párhuzamokat" a hajdani és ujabbkori nagy férfiak között; 
"Grande Araldo" czimü munkájában a nemesi czímereket ismerteti, 
s n lconocosmos"-t vagyis világtörténelmet készittetett. Tassoni Sán
dor, ki nála szíves fogadtatásra talált, beszéli, "hogy ötven vagy hat
van püspök, lovag, mathematikus, orvos és irodalmár által kör
nyezve étkezett, kikkel kinnekkinek hivatása szerint bámulatos 
elmeéllel beszélgetett, me rt akár történelemről, a kár költészetröl, 
akár orvosi tudományról, akár csillagászatról, akár alchym i áról, 
akár háboruról, vagy bármi más tárgyról volt szó, ö mindenröl igen 
értelmesen, és különfále nyelveken beszélt." Ritka bátorsággal fö
lötte ügyes politikát párosított; tudta, mit forraltak minden cabi
netben, mig másrészről azt azokták mondani, hogy szíve tele van mély
ségekkel, miként országának földje. Cordova milanói kormányzó előtt 
egy sisak sokatmond6 jelképével jelent meg, mellyet bármelly ol
dalra fordított, mindig jól állott neki. 

Olly terveket forral ván, mellyek sokkal tulhaladták a ren· 
delkezése alatt álló eszközöket, III. Henrik halál akor Francziaor
szág királyává akarta magát megválasztatui j késöbb IV. Henrik 
özvegyét akarta nöül venni, hogy korlátlan hatalomra tegyen szert 
Francziaorsz!g felett. Időfolytával a cyprusi király czim~t is föl
vette, ámbár ez ellen a velenczeiek tiltakoztak s maga a sziget már 
régóta a törökök kezében volt. IV. Henrik egy országgá akarta 
összefiízni Savoyát és Lombardiát, hogy ezáltal egy erős államra 
bízza az Alpesek feletti őrködést. Midön késöbb a gyilok eltette láb 
alól Ausztria ezen veszedelmes vágytársát (1610), a herczeg, ki a 
va~koronám vágyakodott, bocsánatot volt kénytelen kérni Spa
nyolországtól, melly utóbbi boszuvágytól lihegve, még a trónt6l is 
meg akarta öt fosztani, és fiát ültetni reá. 

Károly mindig szivén viselte az elvesztett Genfet, miértis 
egyízben hallatlan vakmerőséggel megkisérlette titokban hatal
mába keríteni j emberei közöl kétszázan már belop6zkodtak a vá
rosba midön fölfedeztettek és legyilkoltattak (1602). Ez volt az 
utol!ló hóditási kisérleLaz Alpeseken tul j a herczegek később belát· 
ták, hogy Olaszországban kell keresni nagyságukat s hogy ennek 
alapjai csak akkot• lesznek megvetve, ha egyik lábukkal a tengerre 
támRszkodhatnak, miértis Károly Genuára vetette szemeit, ked
vező időre és alkalomra várva. 
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ValfelH na. 

A Valtellina ezalatt ujabb bonyodalmakra szolgáltatott okot 
Olaszországb~tn. Hogyan lázadt fel ezen terület-rész, melly a pro· 
testans graubündenieknek volt álávetve s ezáltal megsértetett val
lásában, hogyan gyilkolta Je urait s milly háboru frjlödött ki eb 
böl, már máskor előadtuk (XV. könyv. 663 lap.). Egyrészröl Lom
bardia és Tirol, másrészről Gt·au bünden és Velenezei-terület közé 
levén beékelve, valamennyi szomszédaiban sóvárgást keltett maga 
iránt s csakhamar "egy uj Iliás Helcnájává" lön. A milanói kor
mányzó, ki talán maga ösztönözte lázadásra, segítette, de olly 
gyöngén, hogy a graubündenieknek sikerült ujra elfoglalniok, an
nál is inkabb, minthogy ezek között, kik mindig két külföldi pártra 
voltak oszolva, a spanyol párt jutott tulsulyra. A spanyolok, egyet· 
értve a császáriakkal, Grauhündent megrohanták, de a legyözöttek 
ujra fölemelték fejöket s kiüzték azon ausztl'iaiakat, kiket n'em gyil
kolhattak le. Ez ut6bbiak ujra visszatértek, s ha sil<erült volna lá
bukat Rhaetiában is megvetni, vége lett volna Olaszországnak. Ve
lencze azonban figyelmeztette J:i'rancziaországot, men nyire ártal
mas lenne az osztrákok kezében hagyni Valtellinát, ldk illy mó
don összekötvén németországi birtokaikat az olaszországiakkal, 
mindenkor nyitva álland előttük az ut Olaszországba. Savoya és a 
pápa ugyanezt ismételték, míg végt·e XIII. Lajos, Francziaország 
kit·álya, nyiltan felszólalt a spanyolok megszállása ellen, s midön 
felszólalásának semmi eredménye nem lett, Coeuvres marquist Grau
bündenbe és a Valtellinába küldötte (1625); Valtellina és a comói 
tó partjai véres csatáknak lőnek szinhelyévé. 

Hogy a spanyol csapatokat más irányban foglalkodtassák, 
Károly azt tanác~olta Francziaországnak, hogy Piementon keresz
tül intézzen támadást Milano ellen, söt igazRágtalauságot igazságta
lansággal viszonozva, foglalja el Genua területét és oszsza meg vele. 

Gen ua. 
Gian Luigi Fiesco összeesküvése után (Lásd a XV. könyv 

232 lap.) Garibetto törvénye határokat szabott Genuában a nemesek 
ulkapásai elé, de nem csillapította le a régi nemesek, és a népböJ 
kiemelkedett nemesek között létező surlódásokat. Az előbbiek, 

kik sz e n t L uk ács cs a r n.o kár ó l neveztettek, a Spanyolország
nak adott kölcsön miatt szövetkeztek egymással, s következéskép 
ehhez ragaszkodtak, mig az ujonan kine vezettek vagyis a sz e n t 
P é t e r c s a r n ok á-hoz tartozók, inkább Francziaországot kE>gyel
ték és támogatták a col si cai lázadókat. 
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II. Fnlőp pártolta a genuaiakat, még mindig remélve, hogy 
Liguria meghóditáijával megszi Járdithatja hatalmát Olaszország fe
lett; erészben bizton számi thatott a toscanai herczegre, ki azon re
ménynyel biztatta magát, hogy majd ö is kap egy részt a zsákmány
ból. Másrészről don Juan d' Austria, ki a spanyol hajóhadnak volt 
parancsnoka, abban reménykedett, hogy a régi nemesek segélyével 
hatalmá ba keriti a várost s esetleg saját uraságot alapit (1571 ). A 
többiek azonban fellázitották a népet, a pápa hajlandónak mutatko
zott egy millió aranynyal gyároolitani az ellenszegülést, minek foly
tán kiüzték a régi nemeseket, kik hazájok szabadságának megsem
misítésével is készek levén vhszaszerczni uralmukat, Spanyolország
hoz folyamodtak srgélyért, de hiába. XIII. Gergely a béke érdekében 
szót emelvén a császárnál (Hl76), reformáltatta a statuturnot; a szám
iizötteknek ~za bad visszatérés engedtdett; a "sz en t Péter és Lukács 
csarnolm" elnevezések eltöröltettek, s egyszerűen nemeseknek nevez
tettek mindazok, kik részt vettek a kormányzatban. A kormány rend
szeresittelvén egy collegium alakittatott tizenkét kormányzóból 8 egy 
mú~ik nyok·z ügyvédbiíl, egy nagyobb tanács négyszáz 8 egy kisebb 
száz tagból, melly utóbbiak az előbbiben választattak. 

Mintcgy ötven tengerparti birtokon kivlil, mellyek közvetlen 
császári hübérek maradtak, a Del Carretto család megtartotta a ten
gerparton Fi ua lét,' melly szintén császári hübér volt; minthogy azon
b'm miatta folyt( nos vesziidségei voltak Genuával, eladta Spanyolor
szágnak, rnelly azt a milanói herczegséghez csatolta (1590). Gen ua erre 
ujra megvette a császártól (1613) s egy millió kétszáz ezer, öt genuai 
!ira értekü arnnyat fizetett érte, az apró hübérek szaporításával azon
bnn csak a háboru magvait hintette t:!. A savoyai herezeg megvette 
Del CHnctto Scipiotól a zuccarcllói marchesatot (1568), melly hübér 
vita tárgyát ltépczte G~>.nua és a császar között; minthogy pedig az 
utóLbi megsemmisítette az eladási szet·ződést s a hübért lefoglalta, 
Genua ezt is megvcttc. I. Károly Emanuel emiatt megboszankodván, 
11egélyt kért Frnnczi~wrszágtól s abban állapodott meg Lesdiguiéres 
connétable-lal, hogy mcgbóditj<'1k és felosztják Milano területét, Mon
fenatot és Corsicát; Genuát illetőleg akként egyeztek meg, hogy a 
vll.ro~t és a keleti partot, mint ameilyből szabad bejárás nyilik Milano 
terülotére és Toscanába, Francziaország kapja, a nyug.tti partot pe
dig Sa,.voya. A fegyverkezesek fölleplezik a titkot.; Genua a veszély 
ltözelcdtére Spanyolországhoz folyamodilt, lehetőleg megerősiti ma
gát s ekként meghimitja a sziivctségesek tervét, rnig Francziaország 
VelelJeze és a pápa mellözésével megköti Spanyolországgal amon-
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soni békét (1626), ') mellynek értelmében Valtellina az 1619-ki fel
tételek s a kath. vallás épségben tartása mellett visszaadatott a grau
bündenieknek; a Savoya és Genua közötti különségek kiegyenlítésa 
választott bírákra bizatott. 

Károly Emanuel emiatt fölötte boszankodott s mig minisztere, 
Scaglia Sándor, Richelieuvel mindannemü ármánykodásokat szött, ö 
ujra föléleszti Genuában a régi nemesek és ujak közötti surlódásokat, s 
még a gazemberekkel való szövetkezéstöl sem riadván vissza, ujitások 
megkísérlésére bujtogatja Vachero J uli us Caesart, egy vérengző és 
tisztátalan életű, mindennemü csalások által meggazdagodott embert. 
Az 1576-ki statutum értelmében minden évben tiz plebejust kellett 
fölvenni a nemesek köztl-1 a tanács azonban azáltal játszotta ki ezen 
engedményt, hogy nötleneket, aggastyánokat, vagy szegényeket vá
lasztott. Vachero, ki általánosan ismert becstelensége daczát·a folyvást 
lármázott és soha sem hiányzott a Piazza de' Banchi-n összegyülekezni 
szokott csoportok ból, mellyek a tanács minden tényét, a törvényszé
kek minden ítéletét gáncsolták, kárhoztatták, 2) nem türhette, hogy 
o Ilyanoktól függjön, kiket érdemei folytán alatta állóknak vélt; azért 
teli marokkal szórta a pénzt és összeesküvést szött, mellynek czélja 
volt megrohanni a tanácsot, ]egyilkolni az arany könyvbe jegyzett 
polgárokat, visszaadni a népnek a szabadságot, a hivatalokat és mél
töságokat, önmagát dogénak kiáltatui ki és átalakitani az alkotmányt. 
Terve azonban elárultatván, elfogatott és felakasztatott, ámbár a sa
voyai herczeg, eldobva az álarczüt, nyiltan felsz6lalt mellette s még 
visszatorlással is fenyegetőzött. 

') Crequi marsall igy ir XIIL Lajoshoz: 
Le duc de Savoie accuse monsieur le COltnetable de n'avoir pas vonJu 

l<lisser prendre la vili e de Gén es, parce CJU 'il cntretenRit des in telligencea aceré
tes avec les principanx magistrats. Je ne dissimulerai point A votre majesté que 
nous pouvion~ prendre Genes, mais on n'a pas ern que le service de votre ma
jesté le permit. Monsieur le duc de Savoie se sarait mis en possession de la 
ville, et aUt·ait vouitt la garder pour Ini. Si votre majesté veut antraprendre noe 
guerre avant11geuse en Italie, envoye~-y, sire, sous la <·orulnite d'un de vos bons 
généraux, nne arrnéa nombreuse et supéricure á cella de Savoie, de rnllniére 'Ille 
vous puissiez faire la loi A monsieur le duc, et qu'il ne prétencle pRs disposer de 
tout á BR fantaisie. 

2) Della Torre, az összeeskiiv~ssel egykoru i ró, beszéli: "A tanács gyak
ran több'tekintettel volt tanAcskozásaiban arru, mit fog mnjrl a Piazza de' Banchi 
mondani, mint a helyes kormAnyzat követelményeire, s a tanácsnok, ki attól 
tartott, nehogy elveszítse azon néps:~:edíséget, mP.l!y öt méltósítgára segitotte, el
vesztette a szó!As szabadsligM s ké~leltette a ltathro?.athozatalt." 
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A herezeg illyformán kénytelen volt lemondani Genua meghódi
tásáról, melly város végre százhatvan. ezer arany scudót fizetvén 
neki, megtartotta Zuccarellót (1631). Az erre klivetkezett hosszu bé
kében Genua egy negyedik fallal vette magát körül, melly a hegy
gerinczeken keresztül két mérföldnyire terjedt egéezen a Bisagno 
völgyeíg; igyekezett megfékezni a tengeri rablókat, kik folyvást há
borgatták; féken tartotta az inquisftiót; a viharok eltávolitúsa végett 
végig hordozta ker. sz. János ereklyéit a partokon, mig másrészr81 
minden utat és m6dot megkísértett, hogy békés lábon álljon a hatal
masságokkal, s meg81'izze semlegességét a Francziaország, Spanyol
ország és a német császárság küzött fólmerUlt bonyodalmak és hábo
ruk között. 

Coraica fennen hangoztatta: I nk á b b a t ö rök ök, m i n t 
a g e n u a i ak l D' Ornano Péter, a lázadók feje, egész Európát 
bejárta segélyt kérve 1 söt még Solimannal s az algíri tengeri rablók
kal is aik udozásokba bocsátkozott, mig végre Gen ua orozva meg
gyilkoltatta, s a sziget ujra a járom alá hajtotta fejét (!569.) 

Mantunl örökösödés. 
Erre ujabb bajok következnek. A Gonzagált, Mantua és Gua

stalla urai 1) 1 az által, hogy vitézül azoigáltak a császári csapat oknál, 
jogot nyertek zsarnokoskodni alattvalóik felett, V. Károlynak mf'gcn
gedtetett herczegaéggé emelni tartományát (1 530), s hogy biztosítsa 
a rettegett savl>yai uralkodóháztó l, Monferratot is hozzácsatolni (1533). 
Ezen utóbbi tartomány mnrch eséinek, a Paleologoknak, örököse Mar
git II. Gonzaga Frigyeshez mcnt nőül, e az ezeu házusaágból szár
mazó másodszülött Oleves Renriettét vevén nöül, a neverei és retheli 
Gonzaga-ágnak liSn fejévé Francziaországban. IV. mantuai Ferencz, 
savoyai Margit, Károly Emanuel leányának férje meghalván, csak a 
három éves Máriát hagyta maga után (1612), miért is nagybátyja, 
Ferdinand bíbornok vette gyámnoksága alá, ki késöbb a lliantuai és 
monferrati herezeg czimét is fölvette. Monfcrratot illetőleg azonban 
Károly Emanuel régi birtokczirnekkel á11ott elli, azonkivül mint n8i 
hübért is követelte unokaleánya számára, temérdek nászajándékkal 

') Lnchioo ViAcon ti GuastallA t Milao6hoz csatolta, János Mária pedig 1406-
ban Torello Guid6oak ndta hübérbe. Az egyik ág Montechiarugol6ban uralko
dott, a l<'arneaéktöl függve, s ebből sr.:ármaztak a francziaországi Torellik és a 
Ciolek Poniatowskiak, kiknek egyike Lengyelország utols6 királya volt. A másik 
ág, melly Guastallát birta, 1522-ben halt ki, s a még fenmaradt Torello Luj:Ga 
mantuai Gonzaga Ferdinandnak adván el a birtokot, Milsn6bau a guastallai höl
gyek intézetát alapitotta (l!'i34.) 

:J:VJ, 38 
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és kárpótlásokkal együtt. Annyi bizonyos, hogy nagyon áhítozott ezen 
gazdag tartományra, melly a Pó felett uralkodott s csak pár lépés· 
nyire volt Tut·intól, másrészről azonban a spanyolok is sová.rogtak 
utána, minthogy közel feküdt Milanúhoz, s a fontos casalei erősség 

miatt veszélyesnek tartották olly harczkedvellő fejedelem hzében. 
Bármennyire intette is Károlyt minden okos ember, hogy ne vágja 
a fejszéjét olly vállalatba, melly egész Olaszországot felforgatoá, s 
felizgatná ellene Franczia- és Spanyolországot, ö mégís makacsul 
ragaszkodott föltételéhez j fenyegetőzött és teli torokkalldáltozta, hogy 
biztositani akarja Olaszország szabadságát, mellynek ezidöszerint ö 

egyedüli támasza,') minthogy pedig a ~panyolországgal megkezdett 
alkudozások eredmény nélkül mamdtak, s Lerma herezeg neki e n -
g e d e lm es s é g e t parancsolt, berontott Monferratba (l G l 3). 

Spanyolország erre meghagyja a milanói kormányzónak, hogy 
rohanja meg Piernontot; Toscana és Francziaország Fe1·dinand mel
lett nyilatkoznak ; V eleneze és a pápa hiába kisérlenek meg minden 
eszközt, hogy Károly Emanuel t engedékenységre bírják. Fia Filibert, 
mint ~panyolország tengcrnagya, csapatokat szállit partra atyja ellen j 

mig ö ellene a nemourai ághoz tartozó rokonai ragadnak fegy,·ert. A 
félelmet nem ismerö, makacs Károly azonban r: érneilyeket Italia nagy 
nevével csalogat magához, másokat féltékenységgel és kapzsisággal 
izgat ellenségei ellen, felzavarja a fél világot s a maga részére vonja 
a francziákat. 

Ekkor épen javában folyt az uskok-háboru, s Spanyolország és 
a császár egymással egyesülve, ugy látszik, eltökélték teljesen tönkre
juttatni Olaszországot, mialatt Üssuna herezeg gályái és az isztriai 
tengeri rablók Ausztria által surkallva, ugy a nizzai, mint az ádriai 
partokat háborgatták. A ravasz Scaglia miniszter tehát ha nem is 
nyih·ános segélyt, de legalább támogatást eszközölhetett ki Velencze 
részeről ; Francziaország féltékenységből segitette Károlyt j Lesdi
guieres és Károly hires kardjai nem engedték, hogy Spanyolország 
kiköszörülje a katonai becsületén ejtett csorbát. A paviai szerzödés 
folytán ( 1617) Ferdinand mégis megtartotta ugy Mantuát, mint .Mon
ferratót, s ámbár Károly Emanuel semmit sem nyert, azon körül
mény folytán, hogy csekély erővel olly nagyszámu ellenséggel volt 

1) "Egész Olaszország tollal és nyelvvel dicsérve és magasztalva cmle
gette Károly nevét, mint a ki ~aját~személyében ujra felélesztette a hajdani latin 
vitézséget ; neld ohajtolta a koronát, hogy egykor m11jd Olaszország szahadaágá
nak mcgvált6ja s nagyságának helyreállitója Jehe!lsen." Slrl, Memorie ReC()ndite 
lll. 367. J. 
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képes diadalmasan szembeszállni, olly nagy harczi hirnévre tett szert, 
hogy a csehek királyukká akarták megvá]asztani. 

Mantuai Ferdinand után IL Vincze következik, ki gyermekek 
nélkül hal meg. Gonzaga Károly neverei herezeg el akarja foglalni 
oldalrokonainak birtokát s jogczimeit még azzal is szaporitja, hogy 
nöül veszi Máriát, a kihalt ág utolsó sarjadékát, kit már fönebb em
lítettünk. Károly Emanuel erre ujra előáll követeléseivel, s szövet
ségre lép a spanyolokkal (162R), kik ámbár biztositották a neverei 
herczegnek az örökösödést, nem türhették, hogy egy f1·anczia két olly 
tartományra tegy en szert, mellyek kicsinyek ugyan önrnagukban 
véve, hadá.szati szempontból azonban fölötte fontosak. Aszövetkezök 
felosztják egymás között a két tartományt, s a spanyolok megtámad
ják Casalét, mint a melly egyéb területekkel együtt nekik van szánva. 
A császár előterhe tolja felségi jogait és követeli, hogy a neverei 
herezeg ruházza reá jogait, azalatt azonban Mantua és Casale meg
erősítésére gondol. Don Gonsalvo de Cordova, milanói kormányzó, 
hiába vesztegette el haderejet, idejét és hirnevét a bevehetlen Casale 
előtt, mialatt Károly Emánuel elfoglalta Trinót a neki szánt egyéb 
területrészekkel, s Vraita-völgyben tönkretett egy jókora hadsereget, 
mellyet a neverei herezeg zs~ldba fogadott. XIII. Lajos alig foglalta 
el la Rochelle-t, ~zemélyesen átkel az Alpes-eken Richelietl-vel, mig 
a neverei he1·czeg és a velenczeiek Milano területére rontanak be. 
Károly Emánuel vereséget ezenved Susa. mellett (1629), s ujra kény
telen a francziák kezében hagyni Olaszországnak ezen kulcsát. 

Károly Emanuel már ugyis birtokában lévén azon területeknek, 
mellyeket Spanyolországgal a maga 11zámára kikötött, megszcgte 
adott szavát és Richelieu re hallgatot t, ki szövetséget akart létrehozni 
közte, Velencze és Mantua közt olly czélból, hogy Olaszország meg
tisztittaesék a spanyoloktól; ezen szövetségbez a pápa nyolczszáz, a 
franczia kidly kétezer, Velencze ezerkétszáz, Mantua hatszáz lovas
sal és mindegyik tízszer annyi gyaloggal járulna. Söt hire járt, hogy 
Károly Emanuel W allensteinnal egyetértve olly fe lk el és t tervez, me Ily 
az ausztriai házat megdöntse. De csakhamar gyanakodni kezdettek a 
francziákl-a; Károly Emanuel, ki illy uton sem Monferratot, sem Ge
nuát nem szerezhette meg, panaszokat emelt, s midőn a franczia csa
patok megjelentek, megtagadta az átkelést a szorosokon. Richelieu 
ennek.daczára átkel a Dorán; Motmorency Avigliana mellett megveri 
a savoyai herczeget, ki Spinola milanói kormányzóval és Wallenstein 
katonáival szövetkezett. 

Olly idök jártak, hogy a katholikuaoknak inkább érdekökben 
38* 
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i.llott volna egyesülve szAlini szembe a protestánsokkal azon há.boru
ban, melly kés8bb harminczéves Mborunak neveztetett el ; a politika 
azonban tulsulyra vergfldiitt a vallási érzület fölött, a Francziaország 
éa Ausztria halálos ellenségekké lettek egy olly tartomény miatt, melly 
som az egyiké, sem a másiké nem volt. O livares herezeg fennen kiáltja, 
hogy a spanyol korona méltóaága meg van gyalázva ; Bécsben ekként 
kiáltanak fel: Me g m n t a t j uk a z o l a a z ok n ak, h o g y l é t e· 
zik még cs&.szár; menjiink és hozzuk velök tisz
t t\ b a iig y ünk e t. II. ~,erdinand ujra érvényesiteni akarta hajdan i 
jogait Róma irt\nyában. S,z t\ z é v e, ugymond, h o g y R ó ma 
u t o ls z o r k i fo s z t a t o t t s m o s t m é g g a z d a g a b b, m i n t 
akko r. A katholikusok igy készitettek háborut a pápa ellen. 

A téuyek m~g roszabbak voltak, mint a szavak ; megparancsol
ták a rettenetes német rabló-csoportoknak (Landsknechte ), hogy 
hagyjanak fel egyidőre Németország pusztításával, s egy uj és Ude 
tartományt rohanjanak meg. Ezek kalandor martalóczok voltak, kik 
csak rablásból éltek, kik sem hazát, sem egyéb érzelmet nem ismertek 
a zsákmány utáni sovárgáson kivül, s kiket vad kegyetlenkedéseik
ben azon pokoli ösztön vezérelt, hogy mint lutheranosok minél több 
roszat tegyenek a katlwlikusoknak. Altringen, lt'ürstenberg, Gal
las, Baldironi, és egyéb vezetök alatt, kiknek neveit a szegény 
Németország borzalommal emlegette, a Valtellinán át Lombardiába 
törtek, mindcnütt pusztulást és gyalázatot hagyvAn maguk után ; 
ostrom alá fogták Mantuát (1630), s ámbár bizonyosak voltak, hogy 
csak néhány napig tarthatja magát, a vezérek mégis rohammal akar
ták bevenni, hogy kirabolhassák. A németek Mantuában minden go
noszságot elkövettek három nap alatt, a mit az ember valaba olvasott, 
vagy elképzelbet; tizennyolcz millio seudóra becsülték a kárt azon 
értékes régiségeken kivül1 mellyeket a Gonzagá.k palotájukban össze
gyüjtöttek, ide oem számítva azt, aminek nincs értéke, az er8szakos
kodásokat és kicsapongásokat 1) 

Ez még nem volt elég, mert a martalóczok ragályt hagytak ma
guk után, mellynek magva mindenkor közöttük rejlett. Utjokat rot
hadó hullák jelölték, s a ragály a hitetlenség és hanyagság miatt még 
inkább elmérgesed ve olly annyira kezdett dühöngni, hogy Lombar
diában és V elenezében ezrével hullottak az emberek. Még inkább su-

1) lau asztala, na.gy!Jec~ü egyiptomi régis,g, elrabolta.tván, v'gre a turini 
muzeumba került. A braunscbweigi muzeulflb& egy g7önyörU sardonix jutott, melly 
egy panegiriAt Ahrár;olt. 
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lyosbodott a baj az által, hogy ~z emberek annak terjedését kene• 
seknek tulajdonitották, mi a népet dühre és kegyetlenkedésekre in
gerelte. 

Olaszország urainak léhaságát és telhetetlen nagyravágyását 
még illy iszonyu nyomor sem iuditolta meg, s a háboru windaddig 
nem ért véget, mig a ragály ugy a rablókat, ruint a megrablottakat 
meg nem tizedelte s parlaggá nem változtatta azon országot, melly 
fölött az idegenek egymással czivakodtak. 

Károly Emanuel után l. Viktor Arnadé következett, kinek elég 
alkalma volt katonai tP.hetségét kimutatni, mig végre Mazarin abbé, 
ki késöbb hires rniniszter lett, szerzödést hozott létre, mellyet a re
gensburgi békekötés követett, kiegészítve a chcrascói szerzödés által 
(1630-31.) VIII. Orbán közvetitése mellett abban állapodtak meg, 
hogy ugy a francziák mint a császáriak vonuljanak ki Olaszországból, 
megtartván a császár Mantua és Canneto erősségeket, Francziaország 
pedig Pinerolót, Bricheras~ót, Susat, A viglianál mindaddig, mig Man
tua és Monferrato teljesen nem biztosittatnak a neverei herezeg szá
mára, kit a hires frá Giuseppe a törökök ellen indítandó keresztea 
hadjárat vezérefil szemelt ki. Viktor Arnadé csak hosszas vonakodás 
után engedte át a francziáknak Pinerolót, az Alpesek kulcsát, mely
ért kárpótlásul Richelieu megengedte neki, hogy elfoglalhassa Trinót 
s Monferratnak egy jókora részét. Minthogy azonban Ausztria és 
Francziaország között nem sokára ismét kitörtek az ellenségeskedé
sek (1633), Richelieu szövetaég vagy háboru között engedett neki vá
lasztást, minek folytán Rivoliban szerzödésre lépett Francziaország
gal Milano meghódítása végett, melly aztán közötte s a mantuai és 
pármai herczegek, mint szövetségestársak között osztatnék fel.•) VIII. 
Orbán támogatta a vállalatot, Toscana ellenben , melly nem volt fe
nyegetve, csekély érdekeltséget tanusitott az ügy iránt, a többiek in· 
gadoztak, s V eleneze megtartotta békéltető szerepét. 

A francziák titokban Savoya megszerzésén törték fejöket, a 
hogy Pinerolón kivül a Valtellinát is hatalmukba keritsék, Rohan 
Henrik herezeget küldötték ide, ki azon azokott ürügy alatt, hogy 

') Egy hasonkoru jegyz~Sk, melly a toscauai ügynökök leveleiben találbat6, 
igy az61: "A terv ollyformin van megillapit va, hogy a savoyai berezeg nápolyi 
királylyi, te~tv6re pedig, a bibornok ur Piemont her ez ege maradjon i Francr;ia
ország Bavoyát, Nizzát és Villafrancát kapja i a mantuai hercr;eg Milano her
cr;ege legyen i Parma egy boná kiSzelebb fekv!l részt kapjon, a Barberina 
hir;nak pedig az orsiiigban egy szabad illam engedtesaé.k." .Archivio Storico, 

IX. k, 318. l. 
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szabadságát védelmezi, elfoglalta a völgyet s meaterileg folytatta a 
hegyi háborut. Erre lombardok gyülekeznek össze ellene a comoi t6 
mellöl, tirol ok 'fonaleból, németek Braulio ból, valamennyien ellenség
nek tekintvén a szerencsétlen tartományt; Rohan azonban mrgveri 
öket s a rendet ujra helyreállítja (163G.) Orequi marsall eközbt-n, ki 
inkább vadászatokhoz, mint háborukhoz értett, átkE'I a Ticinon Buf
falora mellett, legalább is kifosztani ohajtván .Milanót j vállalatai 
azonban nem sikerülnek. Viktor Amadé, a szövetség fővezére, nem 
müködik kellö erélylyel, miért is a francziák visszavonulni kénytele
nek és Crequi megöletik ; a spanyol kormányzó, Leganes, betör Pie
mont ba s Vercellit hösies védelem után elfoglalja. A veszély nagyon 
is komolylyá válhatott volna, ha a ragálynak nagyobb hatása nem lett 
volna az ágyuknál. 

Másrészről a graubündeniek között, kiknek szabadsága a fran
czia és spanyol-pártok játéklabdája volt) az utóbbi kerekedett felül, s 
a francziák kiüzésére izgatott ; Rohan kénytelen volt elősietni Valtelli
nából) nem sokára pedig hazájába térni vissza, honnan irigység miatt 
nagyon eztiken érkezett a segítség. A valtelliuaiak ekkor Spanyol
ország kezébe kényszerültek letenni sordukat, melly őket visszaadta a 
graubündenieknek. 

Ugy Franczia-1 mint Spanyolorszt\gnak nagyon fájt a foga Pie
montra, amiértis fenekestül felforgatták i s mig Viktor Arnadé Fran
cziaország mellett harczolt, testvére Tamás Spanyolország azoigála
tára ajánlotta felrettenetes kardját) Móricz bíbornok pedig Rómában 
Ausztria védnöke lett. Midön azonban Viktor Arnadé meghalt (1637), 
s utána a négy éves ll. Károly Emanuel következett, Spanyolország 
és Ausztria abban állapodnak meg, hogy a gyámnokságot nagybátyáira 
ruházzák, mig Francziaország az anya-királynét, francziaországi 
Krisztinát, IV. Henrik leányát pártolta. Ebblll nagy bonyodalom szár
mazott i a nagybátyák megegyeznek Spanyolországgal, hogy az ural
mat is önmagukra ruházzák át j a. császár követeli, hogy Krisztina 
terjeszazo eléje jogczimeit, s minthogy ez vonakodik teljesiteni a 
lealázó tényt, a császár is a nagybátyák ügyét pártolja. Piemont füg
getlensége általában nagy veszélyben forgott a. franczia heveskedé
sek, a spanyol lassuság és a belvillongások közepett; egyik város a 
másik ellen ragad fegyvert i a. gallo-piemontiak a. hispano-piemontiak 
ellen küzdenek, valamennyien öldökölnek és pusztítják a tartományt j 
a papok és ezerzetesek majd az egyik, majd a másik párt mellett 
izgatnak. 

Leganes meglepi Cherascot; 'l'amás herezeg pedig Turint, a 
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kitört villongások miatt azonban nem vehette ostrom alá a fellegvárt, 
hová az anya-királyné menekült ( 1640). A francziák ez utóbl>i segit
ségére tdetnek ; Casale ujra dühös küzdelmek színhelyévé leszen, 
mellyekben Guise Henrik Harcourt grófja, és Turenne tábornok nagy 
birnevet szereznek maguknak. Tamás heves ostrom után kénytelen át
adni Turint, s Richelieu keze ellenségeket támaszt Spanyolország 
ellen, ugy Cataloniában, mint Portugálban és a kis monacói hcrczeg
ségben, melly legyilkolván a spanyol helyörségct, mellyet oda Lando 
Lajos, II. Grimaldi Honorát gyáronoka fogadott be, ujra visszanyeri 
függetlenségét. Krisztina azonban soha sem egyezett abba, hogy Fran
cziaországba vigye gyermekeit, s azonnal kibékült sógol'aival, mihelyt 
ezek észrevették, milly esztelenséget követ el az, ki valameily trónt 
idegen segélylyel akar megszerezni. A turini szerzödésben (1642) 
Krisztina elismertetett gyámnönek, Móricz visszatérvén a világba, 
Nizzát, Tamás pedig Ivreát és Biellát kapta kormányzói, vagyis in
kább uralkodói minőségben. XIII. Lajos pártfogásába vette öket és 
évpénzt adott nekik, csak ne fogják pártját Spanyolországnak, továb
bá a valantinói szerzödés folytán (1645) XIV. Lajos az összes elfog
lalt erősségeket visszaadta, kivéve a turini fellegvárat. 

A rend azonban mégsem állott helyre Monferratóban, mellyet 
neverei Károly barátok és ellenségek, háboru és ragály által elpusz
titva talált. Miután fia meghalt (1637), unokája II. (vagy III.) Károly 
követte öt az uralkodásban anyja gyáronoksága alatt, kinek Caracena 
herezeg kormányzó megigérte, hogy rögtön átengedi Casalét, mihelyt 
elfoglalta, ha eláll a Francziaországgal való szövetségtől. A kormány
zónö teljesitette a föltételt és közremtiködött Casale elfoglalásában, 
melly ennek folytán a spanyolok kezébe került, mig Francziaország 
a ~'ronde által háborgatva, a csak nemrég elfoglalt Piombinót és 
Portolongonét is elvesztette, Midőn azonban Mazarin kerekedett tul
sulyra, a dolgoknak azonnal más fordulatot adott s létrehozta a pyre
naei békét (1659). Ezen békében csak annyiban volt szó az olaszok
ról, amennyiben a két hatalmasság barátai, vagy ellenségei voltak, s 
elhatároztatott, hogy Savoya és Mantua között a cherascói szerzödes 
szalgáljon zsinórmértékül, Grimaldi monacoi herezeg visszakapta 
birtokát, a franczia király visszaadta Spanyolországnak Mortara és 
Valenza erősségeket a Pó mellett. 

_A végzet könyvében azonban ugy volt megirva, hogy Olasz
ország ne élvezbeasen békét e században Mantua miatt. III. (vagy 
IV.) Károly, ki szintén gyermekkorában örökölte e herczegséget 
( 1665), s Bzülöi vétkeiben neveltetett, a pénzt haszontalan ünnepélyek-
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ben, egészségát pedig kicsapongásokban fecsérelte el, minekfolytán 
elvesztette a reményt, hogy valaha gyermekei legyenek. Az örökösö
dési kérdés tehát ujolag szönyegre került, s minthogy Monferrato 
öröklésére a lotharingisi herezeg felesége, a császár leánya látszott 
jogosultnak, a császár mindent megkísértett, hogy az örökösödés~ még 
a herezeg életében biztosítsa leánya számára. III. Károly folyvást 
boazantva a telhetienek által, XlV. Lajos részére látszott hajolni, s a 
bolognai Mattioli Jeromos grófot alkudozások megkezdése végett 
fehér lappal Louvoiahoz küldötte, kivel abban állapodott meg, hogy 
Casalét Francziaországnak engedi át (1679). A hütelen követ azonban 
visszatértében édesitette a szerzödésröl Melgar grófot, a milan6i kor
máJJyzót, miért a kijátszott Louvois tört vetett ki ellene, s csakugyan 
sikerülvén öt hatalmába keritenie, Pintlrolóban börtönbe dratta, hon
nan Saint-Mars által kisérve, ki őrizetére volt rendelve, börtönből 

börtönbe vándorolt, mig végre a Bastilleban 1703-ban meghalt, Azt 
hiszik, hogy ö az a titokteljoe egyén, kiröl a "Vasálarczu emberu név 
alatt annyit regéltek.J) 

A szerzödés meghiusult, de azért nem ért véget Lajos kapzsi
sága, ki hízelgéssei és fenyegetésekkel rávette a mantuai herczeget, 
hogy engedje meg, miszerint Catinat helyörséget helyezzen a casalei 
erösségbe (1681 ). Midön erre háboru tört ki, a franczia parancsnok 
elfogatta a mantuai parancsnokot, s igy Casale a francziá.k kezében 
maradt egész 1695-ig. 

BABIIINCZNBQYBDIK FEJBZET. 

Pápai állam. 

A vestpháli béke, melly Európa felét végérvényűleg protes
taossá tette, megszüntette a pápák ujra éledni kezdö reményét is, hogy 

1) A "Mémoires aecreta pour aeroir a l'histoire de .France"-b6l, melly XIV. Lajos 
elsö éveinek történelét képezi, Voltaire azt vette ki, hogy a "vasálarczu ember" 
Vermandois gr6f volt, ki Lajoat61 ~8 la Valliére aaazooyt61 származott, 11 nem 
halt m~g, mint híresztelték, hanem illyen büntetést kapott, mart a dauphint b6.n
talmazta. J. Delort az "H istoire du Ma~que de fer"-ben (1825) egy miniazteri 
levelezést közöl, mellyböl k,tünik, hogy az illető Mattioli gr6f volt. Ugyanazon 
évben tétetett közzé Taules müve, az "Homme au ma~que de fer", mellyben az 
állittatik, hogy a vaaálarczu ember Arwedika örmény patriárka volt, ki vitába 
keveredvb a jezeuitákkal, a francziák által elragadtatott Scio sziget~r81, s kit, 
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a világot fenhatóaáguk alá hajthatják. Világi birtokukhoz caatolták.'a 
gazdag Ferrara tartományt a nem sokára Urbin ót is, pénzügyeik 
azonban ennek daczára fölötte rosz lábon állottak s folyvást uj köl~ 
csönökre volt szükségök. A monte-k, mellyek V. Pál alatt annyira 
kerestettek, veszteni kezdették értéköket, a vállalkozó szellemü Vllt 
Orbán alatt pedig annyira megszaporodtak az adósságok, hogy 1635-
ben már harmincz millió seudóra rugtak. Ezen összegek részben a 
CB tholicismus javára, részben az állam kiadásaira, háborukra, templo
mok építésére fordittattak. Mintbogy a pápák az ujabb szabványok 
és a közvélemény által akadályozva voltak herczegségeket adomá" 
nyozni rokonaiknak, gazdagsággal halmozták el öket, miáltal nem 
okoztak rövideéget az államnak, hanem csak belátásuk ezerint alkal· 
mazták az egyházi méltóság jövedelmének fólöslegét. V. Sixtua roko
nai nagy családot képeztek, melly az elsörangu házakkal állott öaz· 
azeköttetésben ; még hatalmasabbak voltak az Aldobrandinik VIII. 
Kelemen alatt; a Borghesék 1628-ban V. Páltól 689,727 scudót kap
tak készpénzben, 24,600-at pedig monte-értékekben, továbbá olly 
hivatalokat, mellyek megvásárlása nekik 268,176 scudójukba került 
volna, földbirtokokat, ezüstnemüeket, ingóságokat, ékszereket; a 
Borghesék bökczliség és jótékonyság által hallgattatták el azÓkat, 
kik rájok teméntelen gazdagságuk miatt irigykedtek. Kiszámitották; 
hogy a három Barberini testvér nem kevesebb, mint 105 milliót ka
pott VIII. Orbán pápasága alatt, ki roidön azt kérdezte egy bizott-. 
ságtól, me11nyit ajándékozhat a pápa, azt nyerte válaszu), hogy a 
pápaság szükségképen világi fejedelemséggel van összekötve, B ebböl 
tetszése ezerint osztogathat ajándékokat családjának, nyolczvanezer 
scudo tiszta jövedelmet hozó majoratust alapíthat, a leányoknak pedig 
száznyolczvanezer scudo értékü hozományt adhat. 1) 

Pénzzel és házassággal signoriákat is lehetett szerezni, vagy 
pedig a királyok osztogatták, hogy a pápát maguk iránt lekötelezzék. 
Ludovisi a Sforzáktól a fanói, a Farneséktöl pedig a zagarolói feje
delemséget kapta, mig házasilág állal Venosát és Piorobinói nyerte 
el. Midön az Urbinóban uralkodó Della Rovere család kibalt,2) VIII. 

nehogy Altalanos m'ltatlankodá~ idéztesa'k elő, lehetőleg titokban kellett tartani. 
Mindahárom föltevés mellett lehet felhoz ui l!rveket ; legval6szinübb azonban, hogy 
azoknak van ig azok, kik azt állitják, hogy XI V. LaJos ikertestv,re volt, kinek 
jelenléte megzavarhatta volna az állam bl!k'j't. De mindeneaetre el kell vetnü11~ 
ar;on regényes r'~zleteket, mellyekkel fog~ágát felczifrázták. 

1) .Ranke. 
2) Láad a XV. könyv 862. l. 
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Orbán ama hühért rokonai és tanácsosai kérelmeinek és sürgetései
nek, s a hatalmasságok beleegyezésének daczára ·nem unokaöcscsei
nek adományozta, hanem a Szent-szék örökségéhez csatolta; csupán 
a római főnöki állomást adta 'l'addé unokaöcscsének, me ily a Della 
Roverék családjáhan örökös volt, s a méltóságon kivül tizenkétezer 
arany jövedelmet hajtott. 

Mi-ndezen családok monté-kat vagy kölcsönöket alapitottak s 
fizetés fejében jószágaik jövedelmét kötötték le a hitelezök számára. 
Azon kölcsönökre, mellyeket a Farnesék a Spanyolország elleni há
boru miatt fölvettek, Castro- és Ronciglione voltak hypothekaként 
lekötve. Ezen család nagy kiterjedésü birtokai következtében az első 
helyet foglalta el az ujabb családok között, minthogy azonhan jöve
delmeik a pápa ellenkező intézkedései folytán jelentékenyen leapad
tak, a bérlök a Barberinik által izgatva, kik szerelték volna ama 
birtokokat megszerezni, felmondották a szerződést és kárpótlást kö
veteltek (1642). Ezt jó alkalomnak tekinti Orbán, ki elfoglalja 
Castrót, kiközösiti Odoardo herczeget, és hadat indit ellene Parma 
és Piacenza elfoglalása végett. Odoardo Vl1delemre készül s irigység
ből Modena, Parma, Flórencz és Velencze is fegyvert ragadnak a 
pápa ellen. A háborut lsnyhán folyta~ták ugyan, dtl azért fölötte nagy 
kárára szolgált ez az országnak, mart a rendes bajokhoz járult még a 
bandavezérek vakmerősége is, kik a hadviselö felek valamellyikének 
jelvényei alatt derüre-borura raboltak, gyilkoltak. Francziaország 
közbenjárása. folytán végre megköttetett a béke (1644), melly a dolgo
kat ugyanazon állapotba helyezte vissza, mellyben a háboru előtt 

voltak, noha az államnak tizenkét milliójába, a pápának pedig meg
al:iztatáRába került. 

X. Incze. 

Ez által még inkább növekedett a gyttlölet a Barberinik ellen, 
kiknek ugy a háborut, mint a roaz kimenetelt tulajdonitották ; min
dent elkövettek tehát, nehogy az ö pártjukhoz tartozó pápa válasz
tassék meg, s a M&díciek közbenjárása folytán csakugyan Panfili ker. 
János választatott meg, ki X. Incze nevet vett fel (1644), ki kérdőre 
vonta a Barberiniket hütlen sáfárkodásuk miatt, mint a mellynek kö
szönhető volt, hogy évenkint egy millio háromszázezer arany scudot 
kellett fizetni kamat fejében, minek folytán az állam szükségleteinek 
fedezésére csak hétszázezer marad, mig ök fél millio scudo jövede
lemre tettek szert. Hogyan tisztázzák ki magukat? A Barberinik 
Francziaországba szöktek, palotáik és monte-ik pedig lefoglal
tattak, de Francziaország és donn' Olympia Maldachína közben-
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járására bocsánatot nyertek, mint a hogy a nagy rablókkal szo
kás tenni. 

Illy szigor feddhetlen pápára engedett következtetni, annál is 
inkább, mert áltwlában nagyon szllken osztogatta a kegyelmeket, el
annyira, hogy a pápai irodában ( datária) "Monsignor non si puó"-nak 
nevezték el. Szükségböl, s hogy könnyítsen a nép terhein, csakugyan 
szigoru takarékosságat léptetett életbe, de mégsem vonhatta ki ma
gát donn' Olympia befolyása alól, ki a pápa testvéréhez menvén nöiil, 
gazdag hozománya által tekintélyre juttatta családjokat. Hálából, 
befolyással ruháztatván fel, a követek látogatásokat tettek nála, az 
idegen udvarok ajándékokat küldötte k neki, s mindenki hozzá folya. 
modott, ki valamelly hivatalt ohajtott elnyerni. E szép és szellemdos 
hölgy folyvást czivakodott anyósával a hatalom fölött, s igy történt, 
hogy a cselszövények, pártoskodások és családi versenygések miatt 
Incze rosz hirben állott az utókor elött. 1) Ő maga különben már tul
haladva a hetven évet, megtartotta tevékeny becsületességét, kény
szeritette a gazdagokat, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek 
a szegények irányában, visszaállitotta a rendet és biztonságot Rómá
ban s átalakitani szándékozott a ezerzetesi intézmén y t. Minthogy nem 
adott okot a gyanakodásra az olasz f~:jedelmeknek, sikerült elnyernie 
azt, mire elödje heveskedésa miatt hiába törekedett. Midön ugyanis 
egy püepök, kit ö Castróba küldött, utközben meggyilkoltatott s a 
gonosztett II. Farnese Ranuccio herczegnek tulajdonittatott, ki vi
szálkodásban állott a római udvarral, a pápa elfoglaltatja és lerom
boltatja a nevezett várost s egy oszlopot állittat ezen felirással: I t t 
v o l t C as t r o (1647). Ranuccio erre átengedte azon tartományt és 
Ronciglionét, mellyek a Szent-szék birtokait növelték. 

Midön Incze meghalt (1655), senki sem találkozott, ki temeté
sének költségeit fedezni kész lett volna. 

VII. Sándor. 
Az Ausztria és Francziaország között uralkodó versenygések 

még a conclavéba is behatolt11.k, s mindegyik saját teremtményét sze
rette volna a pápai trónra ültetni; a versenygök között létezett még 
egy harmadik párt, az ugynevezett r e p ü 18 cs a p a t ( squadrone 
volante ), me Ily képtelen volt valakit trónra emelni, de képes volt 
bárkinek trónrajutásá-t megakadályozni. A máltatlan versenygés h&
rom hónapig tartott, mig végre ·a sienai C h i g i Fabius lett gyöztes 
VII. Sándor név alatt. Ö fennen kárhoztatta a nepotismust, s meg-

l) Fl:lleg Leti Gergel7 egyik, hiszékeo7 és hazug Bletraj:á!Jan. 
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tiltotta teahérének és unokaöcscseinek Rómába jőni; késöbb azon
ban a szokás vagy bizeigés rábírta öt, hogy egyik unokaöcscsét vegye 
~aga mellé, kire a külióldi követek azon ügyek eHntézését bízták, 
mellyelr. a miniater hatásköréhez szoktak tartozni. Illyformán tehát a 
külUgyminiszter ezerepét vitte. A pápa irodalomra és templom~ épi
~-~re _s~entelte magát; halála számos terveinek valósitását hiusi
tótta meg. 

IX. Kelemen. 

-.. , IX. Kelemen (Giulio Rospigliosi 1667.) eltörölte a gabona-adót, 
~ ~bblil keletkezett hiánylatot a VII. Sándor által eszközölt meg
l4k&rilásokka,l födöztl', a az egész könnyebbitést nemeslelküleg neki 
tulajdonította. Sokat fáradozott a kereskedelem felvirágoztatásán ; 
gyakran meglátogatta a kórházakat, és pedig nem puszta kiváncsi
s{l.gMI, vagy fitogtatásból j személyesen szolgált fel naponkin í; tizenkét 
zarándoknak _s prédikált a koldusoknak j az elődje alatt kinevezett 
hivatl!.lnokokat nem fosztotta meg állásuktól, s rokonai iránt kevés 
k-edvezést tanusított. Candia bevétele, mellynek megakadályozásárá 
ö ·annyit tett, siettette halálát (l 669). 

X. Kelemtm. 
~égy hónapig és négy napig tartó viharos tanácskozás után 

Altieri Emil, nyolczvan éves aggastyán kiáltatott ki pápának X. Ke
lemen név alatt ( 1670), kinek nem lévén rokonai, magához fogadta a 
Pah1zzi családot, melly csakhamar elfoglalta a hivatalokat j kedven
caeit azonban X. Kelemen csak saját vagyonából gazdagította, mig 
másrészről minden módon igyekezett könnyíteni a nép terhein. 

Ez időtájban ötven család létezett, mellyek nemessége idősebb 
volt háromszáz évnél, harminczöté kétszáz evnél, tizehaté pedig egy 
századnál; legrégiebbek voltak a Contik1 Orsinik, Colonnák, Gaetanik 
és azon Savellik, kik mioden évben megszabadítottak valakit a balál
tól s kiknek nöi csak zárt kocsikban jelentek meg az utczákon. Ezen 
csallldok vidéken laktak, honnan Rómába jöttek, midön a monté-k 
dasan jövedelmeztek/ a hitel éti a kamatok c:~ökkenésével azonban ök 
is szlik köriilmények közé jutottak. Ezekkel aztán rokoni összekötte
téabe léptek azon családok, mellyeket minden föpap vagy bíbornok a 
semmiböJ emelt ki j mások dusjövedelmO állásokat foglaltak el. Az 
ekként fölszinre vergődött családok háttérbe azoritani igyekeztek a 
régieket, miböl elsl:lségi versenygé:~ek és mellőzhetlen ezertartások 
keletkeztek; illyenek voltak : megállitani a kocsit, midőn valameily 
elökelőbb egyén kocsija közeledett; egy vagy két ajtószárnyat tár ui 
fel, midöo valahová bevezettettek; átengedni az elsBséget a disz-
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fogadtatl.sokna\1. Ennyi föuri csalAd Róml.nak valamelly fejedelmi 
város jellegH kölcsönözte, minthogy valamennyi biborno k, továbbá a 
Barberinik, lt'arnesék, Chigik, Panfilik, a a többi régi és uj urak való
sl\gos udvarokat tartottak. Mindenki igyekezett felülmulni a mátikat 
a fényüzésben, a külföldf követek szintén nem akartak hátramaradai, 
a igy Róma valóságos szinpad lett, mellyen a hatalmasségok readki
vüli fényt fejtettek ki a a követek nemcsak igen szamos családot, 
hanem lovas és gyalog öröket is tartottak. Mindegyik udvar érdekeit 
egy vagy Ulbb bíbornok védelmezte, kik e miatt cselazövény&kre 
adták magukat, s mindennel inkább gondoltak, mint az egyházzal;· a 
bibor ok vetlen ül világi fényt is nyert, midön a királyok tanAcsaiban, 
a hadseregek élén s n tartományok kormányán ragyogott. A biborral 
rendesen a herczegi családok i~jabb gyermekeit sfilokták feldisziteni, 
kik azt gyakran letették, hogy uralkodjanak. 

De lehetett-e •·eméin i szigorn fegyelmet? a szAzad aristocratikus 
eszméi Rómá.t sem kimélték meg a VII. Sándor pápa akként gondol· 
kozott, hogy kedvesebbnek kell lenni lsten előtt, l1a elökela szlirma
zásu egyének azoigálnak neki i a szerzeteseket a világi papcik után 
helyezték; a bibornokok hh·hedt vivők által kisérve jelentek meg a 
nyilvánosság elött, mig rokonaik feljogosítva hitték magukat garáz
dálkodhatni. Medici Ferdinand, ki késöbb he1·czeggé lett, kicsapon
gásai és hatalmaskodása által felingerelte maga ellen V. Sixtust, ki 
eltökélvén börtönbe záratni a bibornokot, magnhoz hivatta, meghagy
ván szolgáin&k, hogy távozása közben fogják el. A bíbornok meg
jelent, midl>o azonhan meghajtotta magát, a bibor alól vért és kard 
tttnt elő i a pápa kérdezősködésére azt válaszolta, hogy a felső öltönyt 
mint bibornok, az alsót pedig mint olasz herezeg viseli. Sixtus fenye
gette ugyan, hogy majd leveszi fejéről a vörös kalapot, 
midőn azonban hallotta, hogy a bibornok emberei köriilvették a Va
ticánt, kénytelen volt szabadon bocsátani.•) 

1) A Mediciek levllltárában, a Strozzi-féü levelek Jlöcött egy kb irat llltui.k, 
Reúazione a11onima deUe e11trat.e1 'Pelle, jor:e e modo di oovtrno di tutti 1 prindpi d' 
Itolia (nllvtelen jelent~R u összes olaszor.zági fejedelmek jövedelmeiröl, kiadA.
sairól, haderejérlll lis kormányzati módjár61) czimwel, melly szinttln a XVII. 
század elsö ft>léböl származik. Ezen kllzil·at nerint V. Sixtu~ három millio ara
nyat te~t le Castel sant' Angelóhan, kárpótll~sul az egybiz veseteségeiért, a pápai 
állam jövedelme két millió aranyra rugott, melly összeg jelenleg 28 millió 
oluz lírának felelne meg, e akkor is klltaeer annyi lehetett volna, ha. a pápai 
államokban nem biAnyoztak volna a töbhi ored.gokban divatoa adónemek. Az 
emlitett l\se1egben nem foglAltatik benn " páp" e1abad h klilön jövedelme, melly 



A kormányzat a f<lpap'eág kíváitaágat képezte. VII. Sindor 
rendeleténél fogva arra, hogy valaki törvényszéki eHSadó (Roferen
dario di eegnatura) lehessen, a huszonegyedik flV betöltése, jogtudori 
fokozat, három évi azoigálat valameily ügyvéd alatt és ezerötszáz 
scudo évi jövedelem kivántatott. Ezen hivlltal egyengette at utat 
valameily város vagy ta1·tomány kormányára, valameily nunciaturára, 
hivatalra a Rotában vagy a congregatiókban, mi ismét a vörös kaJapra 

a dataria és üresedésben levél hiv~t.talok jövedelmeib81 Allott. Ha Orbán és Incze 
annyi adósságot voltak kénytelenek csinálni, azt kell hinn ünk, hogy Sixtus milli6i 
eikölte ttek. Ezen állam a "Relazione" szerint háboru idején hetvenezer gyalogot és 
tizenötezer lovast fegyvt•rzett föl, kik ldivetkezöleg voltak felosztva : 

UmbriAra esett 10,000 gyalog, 3,000 lovas, 

Romagniira " 20,000 " 4,000 " 
Marcára " 15,000 " 2,000 " 
Boiognára és }'errar!ra 25,000 " 6,000 " 

Összeaen: 70,000 gyalog 16,000 lovas. 
Ezenkivül öt tengeri gAlya, mellyek szAmát azonball nyolezra is lehet emelni. 

1676-ben, nyolcz évvel VJI. Sándor halAla után, Lati Gugely (az ,,Italia 
Regnante" II. kötete) 3 milli6 seudóra rugó jövedelmet tulajdonitott az államnak. 
Összevéve a különféle tartomAnyok en·jét s az erélsségek tüzérségeit, a következő 
ulmokat Al litotta fel : 

Fegyverképes férfiu , , , , , • , • , , , 400,000. 
Helyélrs~gek, ré .z ben gyalogok, részben lovasok , , 4,000. 
}'egyvergyakol'lottak, kik biboro esetében mlndenkor 

készen Allanak, különben pedig honn ''annak s nem kapnak 
zsoldot, hanem e helyett n~mi kiváltságokat élveznek 80,000 gyalog, 3,500 lovas. 

Ezek köz ül a helyllrségeket ide nem számítva, az alatt-
valók megterheléRe nélkül fölfegyverezhet és fizethet 30,000 gyalogot, 3,000 lovast. 

Ezen 83,!)00 begyakorlott fegyverein kivül, a ferrarai, bologn'li, eastel san 
angeloi er8sségekben, a VaticAnbau, Anconában és RavennAb"n még 60,000 ember 
számára voltak fegyverek és nagymcnnyisé~ü Jökészletek fclhalmozva. A fegyve
reket az Aliarnban készítették, és pedig fökép Tivoliban ; VIr~ SAndor egy gyárat 
alapított, és szereJt fel. Civitavecebiában nagymennyiségü badiké&zletcn kiviil 
tizenkét jól felszereJt gAiya Allomlsozott. 11 Mindennek daczára, mondja Leti, jó 
fejedelemnek és nem csupán papn11k kell lenni, mert a kebel min8ségétöl és a pápa 
személye& tulajdonaitől függ az A.llam fllereje." 

Összefoglalva mindazt, mit elszórva irt a különf~le oloszonzAgi fejedelmel(
r!ll, Leti az akkortájban még nem olly népes f~lsziget barti erejét következőleg 
vbolja: 

FegyverUpes férfiu • 1.972,000 
Tényleges szolgAiatban 369,000 gyalo~\', 32,200 lovas 
Gyalog és lovas helyélnégek . , . • 27,400 
A 401,700 félre menö nemzet!lrségböl az alattvalók meg-

terhelése nélkülzsoldba fogadh1lt6 . • • . • 149,600 gyalog, 16,000 lovas. 
A tengerell IZA.z gAlya és tizennégy j61 felszerelt vitorlás haj 6. 
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és a legatiókra nyujtott kilátást; ezen magas méltóságokllál a lelkivel 
karöltve járt a világi hatalom, melly azonban Romagoában módoeit
tatott a feledésbe még rnindig nem ruent helyhatóaAgi kiváltságok 
által. A közvagyon elkallódásában mindcnki lehetöleg sokat iparko
dott magának szerezni ; a közhivatalokat nem tartották egyébnek, 
mint eszköznek a személyes birvágy kielégítésére. Mondják, hogy a 
szent Rotának nem volt olly auditorja, ki a négyhavi szabadságidővel 
járó hasznon kivül születésnapjára legalább ötszáz seudóra menö 
ajándékokat ne kapott volna. A kegyenczek nemcsak dúsajándékokat 
kaptak azoktól, kik valameily hivatalt szorgalmaztak, hanem bizonyos 
járulékokat is kötöttek ki maguknak azon hivatalból, mellyet valaki az 
ö közbenjárásuk folytán elnyert. Néha a beneficiumokkal nyugdíj 
fizetésének kötelezettsége is járt, az udvar valameily tagjának javára. 
Az is megtörtént, hogy a gazdag urbinói, anconai, pesaroi püspöksé
geket senki sem akarta elfoglalni, annyi járulékkal és fentartásokkal 
voltak megterhelve. 

Ennek az lőn következménye, hogj a gazdagok személyes ér
dekből keresték a hivatalokat; a pörlekedéseknek se vége, se hossza 
nem volt, a fölebbezések eredmény nélkül maradtak, s Sacchetti bi
bornok ezeket irta VII. Sándor pápának: "Sulyosabb ostorok ezek, 
ru int az egyiptomi csapások. A népek, mellyek nem karddal hóditva, 
hanem fejedelmek ajándékozása, vagy önkénytes meghódolás folytán 
kerültek a Szent-szék fenhatósága alá, embertelenebb bánásmódban 
részesülnek, mint a sydai és afrikai rabszolgák. Ki hallgathat illyes 
dolgokat a nélkül, hogy ne sirj on." 1) 

Kereskedelem nem létezett, a pénzügyi gazdálkodás pedig csak 
adósságc~inálásban és uj monté-k alapitásában állott, miből a kül
földi kereskedők sem zárattak ki elannyira, hogy csupán Genuába 
hatszázezer scudót küldöttek évenkint . .Mindezek folytán csak a 
kereskedőházak tekintélye gyarapodott, mellyek a pénztárak fölött 
rendelkeztek s polgári és egyházi hivatalokra tettek szert. A földmi
vclés hanyatlásnak indult elöször is azon körttimény miatt, hogy az 
apró birtokoksz ellikelő családokban halmozódtak össze, aztán meg 
az erdők kiirtása miatt, mit részi nt XIII. Gergely rendelt el a buza
termelés előmozditása, részint pedig V. Sixtus az utonállók garázdál
kodásainak megszüntetése végett. Az éghajlat megromlott az erdö
irtás miatt, s a buza sem tenyészett; hasonló mérvben szaporodtak a 

1) ArckenhoiJ., Krisztin& kil·dlynö élete, IV. k, 
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kivitalt tiltó rendeletek, az élelmezési főnök hatásköre a az általános 
nyumoruság. 

A pénz azonban még mindíg szakadatlanul folyt Rómába az 
egyházi ja vadalmakra való kinevezés által, mi ha Franczia- és Német
orszAgban a királynak vagy káptalanoknak tartatott is fenn, Spanyol
és ~laszországban még mindig kövér pápai ellljogot képezett. 

Sokat költöttek a pápák épitkezésekre. VIII. Kelemen minden 
szükségessel ellátta~ Vaticán lakosztályait; V. Pál a sz. P6ter-basi
líka befejezésén kivül számos utczát jobb karba hozott és kiszélesí
tett, Santa Maria Maggióréban a róla nevezett k ápoinát építette, a 
Paola nevii forráijt 35 mérfoldnyi (miglia) távolról a Gianicaló-ra 
vezette; X V. Gergely befejezte a sz~p "villa interná"-t j VIII. Orbán 
különféle templomokat és erődítéseket emelt i X. Incze a Na vona· tért 
és a Panfili villát épittette j VII. Sándor a Colonna-tért, a Sapienzát, 
növénytani kerttel és bonczteremmel, a sz. Péter-basilika oszlop
csarnokát, a civitavecebiai hajógyárat készíttette, s mindannyian gaz
dagitották a vaticini könyvtárt. Az uj paloták, fájdalom, gyakran a 
régiek romjaiból készültek. A Borgheséknek megengedtetett tetszé
sök szerint bármit lerontatni, minek folytán számos tl:lrténeti emlék 
elveszett j Constautin thermáit V. Pál alatt lerombolták, hogy elegendő 
tért nyerjenek egy palota és kert számára j a Béke templomából ki
vették azon oszlopot, melly jelenleg a Santa Maria Maggiore terén 
áll, a e miatt leszakadt a boltozat, mellyet amaz oszlop tartott. VIIL 
Orbán alatt a Pantbeonban levő bronze-szerek Bernino kezébe jutot
tak, ki azokból sz. Péter ízléstelen cathedráját készitette j söt Cecilia 
Metella siremlékét is le akarták rontani, hogy belöle Treviben ugr6-
kutat készitaenek; a nép azonban ellenszegült, a Pasquino ekként 
kiáltott fel : A m i t a b a r b á r o k n e m t e t t e k , a z t a B a r • 
b a r i n 6 k t e s z i k. 

Nem szenvedélyböJ vagy tudományszomjból, hanem csupán 
szórakozásból könyveket, kéziratokat, érmeket, festményeket gyiij
tö.ttek s szaporitották az akademiákat j a régészet iránti lelkesedés 
azonban elenyészett, az irodalom felületessé lőn, a bölcsészetet pedig 
nem is ösmerték. Még nagy theolognsok sém tüntek fel, s idegenek 
küzdöttek a jansenismus kérdésében, melly ismét vita tárgyává tette 
a Sent-szék jogait, s uj ellenáramlatnak szolgált kiindulás-pontul. 

A római udvar ismét 11zóba hozta hajdani kl:lveteléseit a jog
hatósági mentességekre nézve, a fejedelmek azonban kevésbbé voltak 
hajlandók azokat megadni, mint vaJaha; a császárság, sőt maga 
Spanyolország is korlátolni igyekeztek a nunciusok függet.lenségét 
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Francziaország kivonta ez utóbbiak jogköt·éböl a hbassági ügyeket, 
kizárta öket a biiniigyi plit'iikblil, halúlitéletclcet bajtott vegre egy
h~\ziakon anélkiil, hogy ellíLb mf'gf'oHztotta volna ilkot rangjoktól, 
renrlehteket boesátot.t. l<i az Prt~ln~k;,,:gl'iil vagy simoniá1·ól; V eleneze 
kevesLtitette a lVimának f,-.utarlott kiuevezé:;eket. EkkÉ-nt a katholi
kns fejP-dt!lrtwk is kudMo:dák az en·ltáz fiiggetltmségét, s a pápaság
u:tk l'zr,utul njahb t.:ímndfl,wk f'llt•n kPllett m:1g:it Yt:clellie, mcllyl'khen 
a v•;!"rur(J'Y :dó. volt I'I'Jtdf·-lvt~ a politild.llfiiL 

XI. lnt'l.t'. 

Fiilöttf! suk at kellett ''111iatt ~z•!nvcdni•: X I. lur.:zr'w~k (Uue~cal

':hi g,_,Hedek J, kit ellen:szt~glll<~sc dao:ára a uúp a r.:ouclave iílése alntt 
kiáltott ki (H:i7HJ. 'l'iibbszi\r intette XlV. Lajost, hogy ue ltallgasson 
a hizd~i)kre, K ne nyirhálja a?. e!~YI11I.z szaluulság:\.1; •ueuhelyet adott 
az :ílt:'lla iildiízii1t piif;piikiiknel~, hamiudj:írt jansenistok voltak i~. A 
~allidn egyház :t:6onlmn a kirlily al:\zatos ~zolgájád ldt, ki, hogy 

mil;:(·nt L án t :t páp:~v:~l 1 a mente~llt'gek és rPgálék iigyében, már fen
uebb láttuic A fnwcziák úcs;ÍI'Oiták: XI. Incze emlt'·két1 hogy bizeleg
jenek királyuknak; a nép azonGan s:~.entnek, az utókor a legigazsá
go~aob és leg,.íuzetlt:IH!Lb pftpák egyih..(;uek tartott:~. 

A jövedelem ezidiitújban két milliú négy~zázezer scudú1·a rngott, 

ideértve a datariát éH esetlegességeket, melly üsszt•get a kiadás száz
hetvenezer :;cudóval multa felül, miert. is Incze a Luká~t csak a leg
nagyobb szigor alkalmazá~ával há•·ithatta el; sztllnos visszaélést és 

mente~séget megRziintetelt " leszállitotta amonté-k kamatját. Fedd
hetlen erkölcsii levén, s keriiivén minden alja~ keth·ezgetést, egy buJ
lát akart kibocsátani a nepotisn1us ellen, mellyet minden bíbornok
nak alá kellett volna irnia; szándékát azonLan nem valósithattiL Leg· 
alább rendeletek által igyekezdt megjavítani az erkölcsöket; meg· 
hagyta, hogy a niík nyakig és könyökig Lefüdve júrjunak, férfiak oe 
tanits:\nak zenére leán y okat ; cl t illotta a zaj o~; :ilárczos meneteket, s 
beHidctte lll. Pál sircml 1\kének szeménuetlensl•gét; kárhoztatott 

hatvanöt laza erkölcstani tétP-l t, rnellyeket ca~ni11ták bM fl a probRbilis
mus védöiböl Rzedett ki. 

\ lll. Sándo!'. 

Hetvenkilencz éves volt már a velenezei Ottuboui Péter, midöo 
VUL Sándor név alatt pápinak választatott (1689), s hu.;zonhat hónap 

alatt minden módon igyekezett meggazdagítani rokonait. Halálakor 
( 1691), már közel állott ahhoz, hogy nyiltan kárhoztassa a franczia 

papság 1682-ben tartott gyülekezetének rnnnkálatait, miért is érde-
XVL 39 
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kében állván a gallicán pap~ágnak, hogy az /) pártján álló pápa vá
lasztassék, botrányos megha11onlást idézett elö, melly öt hónapig tar
tott, míg végül a nápolyi Pignatelli Antal választatott meg XII. Incze 
névvel. Ez renddel igazságosságot pát·ositott, a bíbornokokkal egy 
hullát iratott alá, melly kárhoztatja a nepotismuRt, A azt mnridották 
róla, hogy rokonai a szegények voltak. 

XI. Kl'lc·mt·H. 

Albano .János F'et·cncz hossza8 vonaltod:b utáu elfogatita a tiarát 
XI. Kelemen név alatt (1700), s igen takad!IHIS életmódot folytatott j 
nem engedte, hogy rolwnai udvnt":ílwz jiíjjfmek, megtiltotta nekik a 
czimek és ajándékok elfogadását, s mindenld ekként volt kénytelen 
cselekedni, ki meg akarta nyerni tet!lzését. Kiilünben folytatta tnnul
mányait, mellyek visszavonnit életé'll'k gyönyiiriiségét ltépezték j 
befejezte a chinai szm'tarl:ísok miatt kele! kezet/. gy:i;;zos v i tát, vala
mint a jansenismus kérdésót is megoldotta, amrnnyiben itélethozás 
által meg lehet oldani valamit. Számos kórhár,at emelt, nernkülönben 
egy h:-tzat a külföldi pnpok s egyet a meneklllő mesopotámiai piispii
kök számára, tágas magtárakat, Anr.óbnn kikiitöt, Römában és Civita
vecchiában vizvezetékeket és eriíditl'•sckct épittetett a partok védel
mére a berberek clleu ; utakat csináltntott, mocsárokat szát·itott ki, 
Fontana által emeltette az Antonin oszlopot s megujittntta a Pautheont 
Kridztus diadlliának jclvéuyelil az istenek fölött. Látván, hogy az 
ifjak, ámbár elküliinözve t11l'tattak a fclnüttektiíl, mindig megromolva 
kerülnek ki a bürtöniikbííl, a San Michclc a Hipa épiilcthez szintén 
Fontana tervrajza szei"Ínt egy javító intézetet csatolt azon fegyen
czek számára, !tik még nem haladták meg a husz évet. Az örök és 
egy pllp szobáin kivül hatvan apró cella létezett három emeiet<Jn egy 
téres terem körül, mellj ben k:ípolna és oltár volt; :tz intézetben alkal
maztatott továbbá egy lelkiatya, ki a fegyenczekct a vallásban és 
erkölcstanban oktatta, tovább:í több próbált j:ímborságu kézmiíves, 
kik öltet ktilönféle mcstet·ségekrc tanították. A szüliík hezárathatták 
ide gyermekeiket, kiket itt testi fenyítékkel és szcut intelmekkel jó u tra 
tériteni iparkodtak. Ezen fcgyi:1tézet nyolczvan évig tartott s számos 
olly biintényeknck elejét vette•, mellyek ellen a koJ'm!ínyok napjaink
ban hiába küzdenek. 

XI. Kelemen öt hitküldért küldütt Pcrzshíba, kett/h Abys~iniá
ba; sarkalita XIV. Lajost, hogy kedvező ub feltételeket eszközölj i) n 
ki az örmények és egyéb keleti katholikusok számára; uralkod:í:;;a 
alatt a görög egyház számos fiípapjai egyesültek ami cgyházunkkal, 
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mellynek érdekei fölött minden hatalmasságnál őrködött ; szent törek
véseit azonban egy olly háboru zavat·ta meg, melly njra fenekestül 
felforgatta Olaszországot. 

HARMINCZÖTÖDIK FEJEZET. 

X l V. L a j o 8 b ef o l y ~ts a. - M e ss i n a és G e n u a. -

A B a l' b e t t i k. ·- S p a n y o l ö t' ö k ö R ö J é s. 

N ::\poly bajai kiizösek vollak Siciliával, két hulla, ugyanazon 
bitófához kötve; kevéssell'ilasanicllo l~zadó.sa előtt egy má~ik lázadás 
tört ki Mcssinában, ismét egy másikPalermóban ( 1646-4 7), mellyc
kct eliíbb csábitással, aztán ct·öszaldcal nyomtak el. Kevés vártatva 
az éhs,··g ismét uj 1:\z:úl:ísi'a inditotta Ola:>zország ezr.n magtárát, s a 
palennúi nép büszkén kiivctelte, hogy tiiröljék el az élelmi sze
relue vetett adókat, Los V c les alltirály szép igéretekkel akarta le
esi liapitani a lázon gó tömeget, ez azonban ismervén már az afféle 
igéretek értékét, s látván, hogy az alkirályt a papl'lág és a nemesek 
támogatják, <l' A lesi József aranyverlit vezérévé választotta, ki fegy
ver" ket készitett, eltö•·öltc a dgi rendeket és kiűzte a spnnyolokat. 
Minthogy azon ban megakadályozta a menekült alkirály palotájának 
kirablását, A lesi elvesztette a köznép bizalmát, mclly nom ismer mér
sékletet; a nemesek folhaszn:ílván ezen körülményt, megölték Alesit 
több más főczinkossal egyiJtt. A nemcselt ugyanis mindenkor ellenei vol
tak az effélc lázong:\~oknak, részint mert, mint kiváltságos osztály, a 
szóbanfot·gó adók nagy részétől fc! vo l tak mt'ntvc, részint mert tö
kéik levén a nyilvános bankokban, mindentöl irtóztak, ami azoknak 
kárára szolgálhatnn, részi ut mcrt a hivatalok és méltóságok az udvar
hoz füz ték öket. Az alkirály, kit a spanyol király gyávaságról vádolt, 
szivbánatban balt mog; utódja, Trivulzio Tódor bíbornok, bátor 
és eszélyes férfiu, ki már mint milanri kormányzó is kitüntette magát, 
lecsillapította a lázongás t, "békét és uj törvénykönyvet" igérvén ne
kik; de az egésznek, ;mint rendesen, véres üldözés lett a vége az 
elégülotlenek ellen, a törvénykönyv pedig maradt, mint előbb volt. 

Minthogy tehát az okok nem szüntek meg, a lázadások is ujra 
ki-kitortek; az udvar nem latván más múdot uralmának megszilárdi
tására, mint hogy ha a siciliaiak egy részét a többiek ellen ingerli, 
olly kiváltságokkal ruházott fel némellyeltet, mellyek windenkinek 
ártalmára voltak, s folyton szította a féltékenykedést Catania, Mes-

39* 



612 

sina és Palermo között. Mcssina megtartotta hajdani szabadságainak 
némi maradványát, benszülött tanácEla volt, melly kéth:::rmad részben 
nemesek böJ, egyharmad részben pedig 'pleheusokból á l11tt. Ezen ta· 
nácsnak fela<htfl. volt a várost épllldekkel, iskolákkal, kitünij tanÍ· 
tókkal di~ziteni !{ rn•'gakndályozni a. spnnyol kormányzó tulknp~c<ait; 
továbbá pénzt veretett s pénzen mente'l~riget vás!i•·olt az adóktól, 
mellyek aztán annál snlyosabban nehezedtek a többiekl-e. Illy meuteR· 
ségek nem gördítettek akadályokul nz :dkirldyok hntalmnAkotlásai 
elé, s Üdstma h~>rez.eg, ki egyebek küziitt a7.t is megparancsolta, !togy 
farsang ntoiRó nnpján a prdermóiak v n l n. m c n n y í e n álarczba11 
jelenjenek meg az utcz:lkon, egy i:r.ben elf,lgatfa a mcssinai hatósá
gokat, s vasba verve Palermóba vite!tt'. Mcssina végre azon követe
lésseilépett fel, oszszúk a Rzigetet kM. részre, hogy az egyiknek li 
lehessen fiívArpsn, Palermo ::~zonLnn ij[Hzázeze•· senelo letizetésével 
megakadályozta ez(•n ld várral teljesi.ti\Ri·f ; nt~lll g"ndillta meg· (s vajjon 
ki gondolta ezt meg el(ko1· ?) hogy a kül•in júllét szükségképen az 
általános jóllétból, s nem mások lenyiigözéséuiíl Pzármazik. 

Ayala alkirály (lGGO), hin és nagyravágyó ember, meg akarván 
nyirbálni ama ldváltságokat, még- ink:ibu niivelte az elégiiletlenséget. 
Ezzel ellenkezűleg Sermonela herczcg, kit cse·! :ziivényeí miatt Fa r 
m o n e t :í ·nak (pénzc~ináló) neveztek cl, egé .. ;zell a messinaia k pá.rt
jfu·a áll, s jutalmnl a palcrm,'•i hhongásolt alkalmával tanusitott hüsé
gökért, ismét <'d,..tbe léptet egy régi kivtlltságot, mellynek értelmében 
az egész szigetcn terulelt selymet eRa)( .Messinából volt szaLad ){iil· 
földr~ szállítani. Hiába nyilvúnitottá a kinily ezeu l(iváltságot "ellen
kezönek a józan észszcl, a természetes joggal (•s szabadsággal, mcllyet 
a kereskedelem nem nélkUliizhet, olly:mnuk, melly kára1·a és hátrá
nyára szolgál az egész országnnk," a város nem akart lemondani 
ezen jogrúl s zaj on g\· a követelte ann11k megeri)sitését, mi meg is 
történt (lG G-t). 

Erre Palermo is, Mcssina i:; követel kiihl Spanyolorsz{tgba. Mcs
sina követe kiiveteli, hogy akktmt fogacltassók, mint a souverain feje· 
dclmeknck követei; Palc•·mo kiivete ezt nem engedi, mil'e mindkettcn 
sziciliai he\•,::;st·;;gd vit;Lmak; a;~ udvar neveti :1 dolgot, s f,:Jtékony · 
ségöket minduyájok leigádts:iJ·a használja fel. 1\lidön erre ausztriai 
Anna, ki ll. K:úoly ncvéue1• l<ormányzott, a messiuai:1k ellen hoz 
itéletet, ezek követe bucsuvétel nélkül, tiltakoz\'a távozik. Ebböl 
nyugtalanság s pártoskodások keletkeztek; a l\I e r l i· k a királyt 
pártolják, a Ma l v i z z ik utálják a spanyolokat; a mathematikus 
Borelli Alfonz akként szándékozott a csomót megoldani, hogy kö1.-
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tárllaságot alakit Genua mintájára, de kevésben mult, hogy ezen ter
vért életével nem adózott. 

Az Actna által okozott anyagi pusztításokon kivlil, melly ez 
időtájban (1669-70) ollyrendkiv ü li mérvben hányta magából a Iá
vát, hogy egész vidékeket eltemetett, R Catani:í.t elhamvasztotta, nem 
c~ekélyebb pusztításokat okoztak szellemi téren a czélszerütlen intéz
kedések. Miután a törökök Candiát l'lfoglalták, Sziciliát is fenyeget
ték, s védelmével Ligny flamand hcrczeg, derék katona, bizatott 
meg. A stratico, melly hivatal a giiriigiik alatt Szicilia összes városai
ban létezett, a sváhfüldiek uralnHl utiln csak Mcssinában maradt meg. 
Dell' Boj<> Lajos, kicsapong<'1 életii, k<;lszinü és adósságokba merült 
fértiu, azt mollrlotta a királynénak, hogy ha iít straticonak nevezi ki, 
eltörli Me8sina kiváltságait és közt:'tr:·Jasági alakját, nemkülönben az 
Általa válas'l:tott hatósAgok mentességét az adóktól, katonai szolgálat
tól és egyéb terbekWI. Ezen ravasz ember, ki igen ügyesen tudta a 
tömeget izgntni s elt'ogadtatni vele saját eszméit irigykedés, öm.és és 
vakbnzgósá~ által, partra szállva földt·e borult s megcsókolta szüz 
l\lária kedvelt városának földjét j foly\'ást a templomokat és kórháza
kat járta, gyak ran áldozott., gazdag alamizsnál<at o;;ztogatott, szent
beszédeket hall~atott, miérl is a tH~p s:amtnek tartotta s ~zentségtörésnck 
Yélte n<' ki ellenmondani; ekkor bizalmatlanságot terjcs~t a nép küzött 
a nernellek és gazdagok ellen; tettoti magát, mintl1a a scuatus által 
kényszerittetnék, midon valameily biluöst fölment, vagy valameliy 
ártatlant haltdra ítél j késöbb drága~ág idejében mindPn igyekezetét 
oda forditj:1, hogy ue crkezzék gabona a v<Írosha, s az éhség miatt a 

senalust okolja; 11z ellí!<eliík ldzaitúl a tengerig gabon::'tt sz<irat el, 
hogy elhitesse a néppel, mis;r.crínt éjídej<~n kiküldik a kés:.-.letet. 

Az általa ekként e!fíkós:>-itrtt fölkelés nem sokáig várat magára; 
cröszakoHkoda6nk, gyujtogatilsok fordulnak elő, miket ö a sen~torok 
nyal<ára hárít j mintho~y azonhan azt követelte, hogy ezek egyenlő 
számban valasztnssanak a nemesek éA polgárok közi)J, s liisérietet 
tett az erödöh: csellel való elfoglalásám, mellyck vát·osi katonaság 
őrizete alatt állottak, csabhdsága napfónyt·c jutott s közös ellenségnek 
nyilvánittatott (1673). {í azonb~m nem riad visszasanépsalakjának::; 

fegyencleknek élén, a MeJ·Iil{ AJtai lámogatva, felgyujtja a gazdagok 
és Malvizzik palotáit, s csnp·•t,)bt hí segítségül. Az alkirály, Ligny 
hercZ€g megérk<:z!k, ll felit:morv,·:u a :;tratico gyalázatos eljárás~it, 
megbüntette a gonoszokat, öt ped.if,!; megfosztotta állás<~tól j ké-;öbb 
látván, hogy l:ipanyolortizág minden áron meg aka1ja öt tartani az uj 

stratico, Crispano marchese oldala mcllott} ki a Iegszigorubb paran· 
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csakkal kü1detett Messinába, leteszi hivatalát, s az egész sziget párt
villongások és erőszakoskodások szinhelyévé válik. 

Measinai lázadás. 
Midön egy ünnepély alkalmával (1674.jul. 6.) Adam o Antal 

szabómester egy jelképet tüzött ki, melly sértő volt az uj stratico, Cris
pano marebesére nézve, ez befogatjaa szabórnea tert ; a polgárok ebben 
kiváltságaik megsértését látván, föllázadnak, s egyesülnek a neme
sekkel és gazdagokkal Spanyolország ellen. Crispano egy measinai 
vecsernye rendezésére buzditja a Mcrliket, a sanatorokat palotájába 
hiv ja össze, s le akarja gyilkolni; rettenthetiens égök azonban meg
menti öket; a Malvizzik erre kardot rántanak, vissza ver ik a Nápoly
ból jött csapatokat, s elfoglalják az erősségeket. 

Remélhették-e, hogy magukra hagyatva képesek lesznek ellen· 
állani? mintbogy azonban Spanyolország ellenségei mindenkor tudták, 
hol kell kopogtatniolt segélyért, XIV. Lajoshoz fordultak. 

Ennek határt n em ismerö nagyravágyása termúszelcsen Olasz
országot sem kímélte. Mintegy féltékeny levén azon dicsőségére, 

mellyet ezen országnak még a tudományok kölcsönöztek, legjobb 
elméit magához igyekezett édeagetui ; masoknak évdijakat adott, 
mellyekre néha érdemesek, gyakrabban méltatlanok voltak az illetők. 
A Colbert·rendszer nagy hátrányára volt az olasz kézmüvescknek, 
mellyek óriási beviteli vámokkal terheltettek, mig a franczia kézmü
vek ezen időben nagy hirnévre tevén szert, s ruindenütt kerestetvén, 
a divat még az olaszokat is arra kényszerítette, hogy az Alpeseken 
tulról kérjék azt, mit hajdan ök kiildöttek oda, még a borokat is. La· 
jos belátta, hogy milly előnyére lenne neki Measina birtoka Spanyol
országgal szemben, miért is sok gondolkodás nélkül csakhamar segéd
csapatok at küldött Valbelle lovag és Vallavaire marquis vezetése 
alatt. A messinaiak kétségbeesett makacssággal küz d öttek a huszon
három hajóból és tizenkilencz gályából álló, s Bayanne által vezetett 
spanyol hajóhad ellen; a katonai fáradalmakon kivül azonban már 
csak három uncia kenyérre voltak szoritva naponkint., késöbb a kenyér 
is elfogyott s tizenkét napon át csupán házi állataik husából éltek. A 
franczia hajóhad megérkezésére (1G75. jan.) a spanyolok eltávoztak, 
a város elláttatott élelmi szerekkcl, de olly s~üken, hogy az éhség 
nem sokára még fokozottabb mérvben tört ki. Lajos, ki csak saját 
érdekéből pártolta öket, végre egy másik hajóhadat küldött Du QueB
ne vezérlete alatt1 védelmébe vette Mcssimít s Vivoone személyében 
alkirályt adott neki. Ennek abban állott egyc.iüli érdeme, hogy Mon
tespan asszony fivére volt, kűll:inben sem azzal nem törödött, hogy 
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legyőzze a spanyolokat, sem hogy megfékezze saját katonáit, kik 
bántalmazták s elkeserítették a messinaia~at. Neki tu\ajdonithat6, 
hogy rosz véget ért ezen vállalat, mellyért marschall czímet nyert. 

Holland, melly ekkor Spanyolország pártján állott, a rettenetes 
Ruytert küldötte hajóhadával az olasz vizekre, itt azonban semmi 
támogatásra nem talált a nápolyiak részéről, mig don Juan d' Austria, 
kit a kormáuyzónö az ország helytartójává nevezett ki, hogy eltávo
lítsa II. Károlytól, épezért vonakodott távozni. Ruyter ekként haszon
talanni vesztette el a drága időt, melly alatt Du Quesne hatalmas 
seregd gyüjtött össze, melylyel Lipari mellett véres, Je nem döntö 
co;atát vivott Ruytcr ellen (1676. jan. 8.); egy másik még véresebb 
csatában, melly Palermo előtt vivatott (april 22.), Ruyter halálos 
sebet kapott, ruÍI·e övéi elhagyták a rájok nézve olly gyászossá vált 
Földközi-tengert. A francziák elönyre tevén szort, könnyen hatalmuk
ba kerithették volna a szigetet, Louvois azonban a segédcsapatok 
megtagadása által meghiusította a győzelem eredményét ; Du Quesne 
illyformán tétlenül volt kénytelen töltmi az időt, mig végre értesülvén 
a király szf..ndékáról, elbocsátásaért folyamodott. 

XIV. Lajos ekkor sziiksé·gesnek tartván erejét Észak felé for
dítani, a ravasz D<! Ja ~'cuillade marqnist Mcssinába küldötte azon 
megbiza!ással, hogy vonja ki onna~ a hclyi\raéget. Nehogy pe(lig ellen
szegüljenek a messinaiak, tudván, hogy rögtön a spr•nyolok boszujá
nak esnek aldozatul, rá kellett őket szedni. Kimondhatlanul fényes 
ünnepélyek között alkirálynak kiáltatván ki ( lfi78), hízelgések által 
mínJenkinck szivét megnyeri; erre azon ürügy alatt, hogy Palerrnőt 
fogja mcgtámadni, a mcssinaiaha bízza az erősségeket, mialatt a 
csapatokat, élelmi ezereket és ágyukat hajókra szállittatj<t; a messi
naiak rgy zászlót ajándékoznak neki a Madorma ddla Lettera képé
vel, előre örülve vetélytársuk bukása fölött. Szegény megcsalatottak ! 
D~ la Feuiilade az indulás pillanatában kijelenti, hogy a város el van 
hagyva, ha valaki vele akar menni, négy óra alatt hajóra szállhat. 
Leirht..tlan rémiílet szállotta meg az egész népet, melly illy gyaláza
tosan elárul va látta magát. Őrült sietséggel rnintegy 7000-en követték 
"' francziákat, a fájdalom és boszu kiáltásait hangoztatva. 1) Franczia
ország harmincz mi!liót költött ezen vállalatra. A mcsainaiak kétség
beesésökben a tiirökökLöz folyamodtak segítségért, de mielőtt ezek 
megérkezhettek volna, a spanyolok elfoglalták a várost; a polgárok 
számát 60,000-ről tizenegyezerre száJlitották le, magukkal vitték a 

1) LáHrl e köuyv vé !lén a Felvildgositci jegyzeteket O) alat~. 
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vá.ros okmányait és azon gorog kéziratokat, mellyeket Lat>caristól 
vásárolt meg; megfosztatott hatóságainak szabad válnsztásától, alá
vettetelt az általános terheknek, a mP-nekUltek javai pedig elkoboz
tattak. Ezeket Lajos tizennyolcz hónapon át ellátta élelmi~zerekkel, 
mire fejvesztés terhe alatt megparancsolta nJkik, hogy távozzanak. 
::lokan, kik elöbb dasgazdagok voltak, koldusokká letlek; mások 
utonállásra adták magukat; ezerötszázan megtagadták Krisztust Ma
home dért; ötszázan spanyol mentelmi levéllel visszatét·tek hazá
jukba, kiket az alkirály. négynek kivételével, gályákra küldött. 

XIV. Lajos nem mondott Ic a. Piemont ellen táplált hajdani ter
vekről, s bonyodalmakat igyekezett beune előidézni, hogy aztán a 
zavat·osban halászhassou. ll. Victor Arnadé kilencz éves kot·ában fog
lalta el a trónt (!675), s helyette anyja, a Francziaországhoz szító 
Johanna kormányzott, ki a iiÓt·a vetett adó miatt Mondoviban Ititört 
lázadást vérbe akarta fojtani. Juhanna a portngali kit·ályué nővére 
volt, ki II. don Pedrónak csalt egy leányt szült. Lajos ezen leányt 
Victor berezegnek ajánlotta fel a kis l'ortugal é1:1 nagykiterjedesü 
gyarmatainak koronájával együtt. Mát· minden meg volt állapitva, 
midön az elégületlenség, mellyet Piemontban okvetlenül elö kellett 
idéznie azon köriilm,'mynek, hogy távoli s ngyszúlván idegen király
uak lesznek alávetve, öijszeetikü vesLen s nyilt lázongásbau tört ki. 
Lajos el volt ezekt·e készi.ilve, a kormányzúnö azouhau okosabbnak 
tartotta félbeszakilani az alkudozáiiokat, s a kilátásban levö szétszag
gatott ország helyett inkább a mát· létezőt tartani meg. Visszautasi
totta azon csapatokat is, mellyeket Lajos neki a mondovi-beliek meg
fékezésére ajánlott fel. 

Genua ellenállhatlau c1:1alétek volt ugy a savoyárdok, mint a 
franczia király nagyravágyására nézve, me ll y utúbhi nem feledhetvén, 
hogy a büszke város hajdan öscinelt birtokában volt, folyvást beavat
kozott ügyeibe. II. Károly Emanuel ös:;zeszürte a levet della Torre 
Haphaellel, Savoua megszerzése végett, a dolog azouiHtn napfényre 
jutván, rövid háboru keletkezett belöle (l 672). Lajos közbelépett, 
követel vén, hogy Ger:nta föltétel nélkül vesse magát alá az ö ítéleté
nek. 1\-linthogy nem igen kedvező itéletet hozott, Genua vonakodott 
azt elfogadni, miért Lajos arról vádolta, hogy egyetért a milanói kor
mányzóval; késöbb követelte, hogy arlják vissza Gian Luigi Fie~;co 
elkobzott vagyonát, azt hozván fel indolnd, hogy az emlitett öeszc
esl{üvönek nem volt más ezélja, mint visszaadni Francziaországnak 
a köztársaságat; azt is meghagyta, hogy szedjék :;zét a s z a b a ds á g 
n é g y g á l y á j á t, mellyeket. nem rég szrreltek fol; ezenkivUl Lajos 
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követe, ~aint-Ohm, miudig ujabb és ujabb szönzálhasogatásokkal 
állott elö, mellyelt elégségesek arra, hogy a farkas széttépje a bárányt. 
Késöbb azt híresztelték, hogy Genua löszereket ad el az algiriaknak, 
holott csak az volt az egészben, hogy Lajos vakon engedte magát 
vezettetni minisztcrci által, s hogy tengerészeti minisztere mindeo 
áron háboru t akart inditani Colbort halála utúc, ki azt ellenezte. Mi
alatt tehát a genuaiakat alkudozásokkal ámitották, Lajos Seignelay 
tengerészeti miniszter vezérlete alatt hajóhadat küldött Genua elé, 
(1684), melly a bizonytalanságbau lcvö váms előtt csatat·endbe áll
ván, vádakkal, követelé~ekkel éH fenyegetésekkel telt levelet intézett 
a köztársasághoz. A követelt mcgaláztatá~:~okat visszautasitotta a köz
társaság, s fegyverkezDi kezdett., mitlöu egyszerre tizenháromezer 
bomba rázta meg a vát·ost sarkaiban. Ez baromi visszaélés volt az 
erővel, mellynél még a franczia kereskedöket scm figyelmeztették a 
visszavonulásra, kik ennek folytán övéik golyóinak s a felizgult nép 
dühének látták magukat kitéve j az összetört, föl égetett, száz millióig 
megkárosított és kióbeztetett. város utoljám is kénytelen volt a leg
lealacsonyitóbb föltételeket elfogadni. Lajos l<ö;;etelte, hogy minden 
összeköttetést szakitsanak meg Hpanyolor~zá.g g nl, s szereljék le a 
gyanus gályák.:1t; kivánta, bogy a doge, kinek a !l taluto értelmében 
nem volt szabad kimenni a vát·osból, uégy senatorral Versaillesba 
ránduljon s itt köuyörögjüil a királyi kegyelemért. Imperiali Lercari 
Ferencz c:;akugyan elment V crsaillesbll, hol lealázó kitüutetésekkel 
fogadtatott j midön a l(iraly azt kérdezte tőle, mi ragadta meg leg
inkább figyeimét a királyi lakban, azt válaszolta: h o g y é n is i t t 
v a g y o 1{. Midön a miniszterek lenéziile ő bántak vele, igy szólott 
hozzájok: A király kiragadja szivünkbiíl a 5zabad
ságot, önök viszszaadják azt nekünlc 1) 

Ezen hatalmaskodásokat, mint már láttuk ( 17 .J.. lap), nem sokára 
Róma irányában is megujitotta. Olaszországra tehát sok baj húram
Iott a francziák részéről, kik ~;zerették volna birtokukba keritni, de 
csak nyugtalanitni voltak kópesek.'!J 

A BRt'hcltik. 

Tudva van, hogy Pine1·olo tartományban a luceroi, perosai és 
san-martinói völgyeket valllensok lakták. Ezen nyugalomszeretö, tu· 

· 1) L !lsd e könyv végó11 a Felvilágosiló .Jegyzeteket l') alntt. 

') Róluk mondja a milauói Ripamouti, Inaitam animis cupiditatem ltaliae 
potiundae. Non esse e?"edendum ingeniis promiaaii!]Ue Gallorum, gentis inguietae semper 
et volent is in<Ju.ietm·e alio1. Li b. V I. 
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datlan ernberek ipat·üzésbi)l éltek, mig végre a scbweizi reformatu
sok öket is megzavarták. A piemonti kormány ekkor többé· kevésbbé 
türelmes eljárást tanusitott irányukban, midün azonban az anyaki
rályné ném ell y helyütt ismét élctbcléptette a hathol ik us isteni tiszte
letet, a b a r b e t t ik (igy nevezték il ket a b a r b a szótól, molylyel 
igehirdetőiket tisztelet jeléül illetik) nyiltan fellázadtak ( f 653). II. 
Károly Emanuel katonaságot küld megfékezésökre, mi mcgtörténvén, 
ujra megerősiti kiváltságaikat azon kikötéssel, hogy ne fogadjanak 
be völgyeikbe idegeneket, ne gyakorolják vallásukat azokon kivül, 
s ne gördítsenek akadályokat a hitküldérek elé. E föltételek némi 
megsértése ujabb villongásokra szaigáitatott ~lkalmat, s ámbár bajos 
volt fegyverrel hatolni ama hegyek közé, a barbettik mégis megfékez
tettek. Leger János igehirdető, ki Ö~teL alaptalao gyanuk terjesztésé
vel izgatta, külföldre menokült s itt egy könyvet adott ki nAz evan
gelicus egy házak története Piemont völgyeiben u (Leiden, 1669.) czim 
alatt, mellyben tulozva adta elő a történteket, mintha a valdensek 
völgyei véres üldözéseknek és embermészárlásoknak szolgáltak volna 
szinhelyül. Europa hitelt adott ezen tulzásoknak, Károly Emanuel t 
mindcnki N crónaii tartotta, minek folytán m;ak ugy özönlöttek a 
tiltakozások Holland, Sehweiz s különöscn Cromwell részéről, ki 
menhelyet és földeket ajánlott fel az üldözötteknek Ir bon ban. v cgiil 
'l'urinban congressu:~ tartatván, ez ismét helyreállitotta a h ékét ( 16b5 ), 
általános bünbocsá11atot hirdetvén, s mcgujitván a már előbb tett 
engedményeket. Erejök sértetlen maradt, amiért ujra föllázadhattak, 
amint föl is lázadtalt, midön XIY. Lajos visszaV(Jnta a nantcsi rende
letet. Számvs protestáns a valuen3ek k özütt keresett mcnLelyet az 
üldözések és máglyák elöl, miél't is L'lj os követelte, hogy Üzessenck 
ki onnét, a savoyai ilerezeg irtsa ki az eretnekség és lázadás ama 
fészkét a Dauphinée hatámin, s a herezeg kényszeritóse vagy táma
gátása végett csapatokat küldött (l68(i · 87). JI. Victor Arnadé eltil
totta ezen vallás gyakoriásat még a magán házakban is; meghagyta, 
hogy az imahá:~.ak lcroutassanak, az igehirdetök és me.;tet·ek kiüzes
senek, a gyermekek kath. hitben neveltcs3enek, kUlöuben az atyák 
öt évi gályarabsággal, az anyák pedig korbácscsal büntetenJök; a 
külföldi reform a tusokat kiutasitotta az országból, s jószágaikat a kincs
tár vásároita meg, ha nem találtak más vevőket. 

A csapatok csakugyan mcgiudultak, hogy keresztülvigyék a 
türelmetlen rendeletet, Catinat vezérlete alatt; a barbettik akként 
gondolkozván, hogy a hegyek a szabadság bá~tyái, leölik és bes6zzák 
marháikat e i hozzáférhetlen Alpesek közé vonulnak vissza ; mások 
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fegyvert ragadnak vallásuk védelmérc; erre irtóháboru veszi kezde
tét; a valdensek részint vas, de még inkább éhség által legyőzetnek, 
legyilkoltatnak, börtönökbe és gályákra küldetnek. Azoknak, kik a 
hegyek közé vétték magukat, szabad elvonulás engedtetett, és 
Schweizbun menhelyet találtak. Iuncn ismét visszavágyakoztak ha
zájukba s néhányan erőszakkal alotrták visszahódítani; egy kilencz
ezer főből álló hadoszlop be is tört a völgyekbe s mindent legyilkolt, 
a mi eléje akadt. Közülök számosan elfogattak, és felakasztattak, de 
mert Savoya ezid&tájban nagyon iisszetüzött Francziaor.o.zággal, meg
engedte a vaJdenseknek visszatérni hazájul{ba (1688)1 kik ezrt:dekké 
alakulva, ezenjelszóalatt: "A kifáradt türelem dühhé vál
t o z ik, borzasztó pusztításnkat vittek végbe a Dauphinéeben. Midön 
azonban Victor Arnadé ujra kibékült Lajossal (169fl), visszatért elöbbi 
türelmetlenségéh ez, minden közlekedést eltiltott a piemonti és fran
cziaországi valdensek között i ez utóbbiakat kiutasitotta Piemontból, 
minek folytán kétezer ötszázan Schweizban széledtek azét. 

Nem hiába nézték tehát az olaEzok rosz szemmel a francziákat; 
de a császárral sem voltak megelégedve. Időről idöt·e fölmerülő jelek 
mutatták, hogy a csnszár nem hagyott fel régi igényeivel Olaszország
ra, mellyeket kész volt mindannyiszor érvényesíteni, mih<'lyt nem 
kellett Francziaországtól tartania. Egy császári tiszt a ge1mai doge 
által megsértettnek tcldntvén magát, a béc~i udvar elégtételt köve
telt s rniuián a nyilatkozat késett, csapatokat küldött a kiiztársaság 
ellen, melly kényszerítve látta magát egyéb elégtételen kivül még 
300,000 hadi kárpótlás fizetésére. Martiniz, Ausztria követe a pápá
nál, megujitotta XIV. Lajos képviselöjének gögiis követeléseit, még 
sokkal haszontalanabb okokból, mert c<:ak a körmeneteknél való 
rangelsöbbségröl, s az ünnepélyes megjelenések alkalmával köve
tendő szertartásokról volt szó; s arnilly makacs volt, reávette a csá
szárt boszuból, hogy érvényesítse ujra régi hübémri clöjogait, köte
lezvén a tényleges törvénytelen birtokosokat, hogy birtokaikat az 
elvesztés büntetésének terhe alatt jogilag bizonyítsák be. Ez volt a 
leghatályosabb eszköz arra, hogy Olaszországban a legnagyobb zavar 
idéztessék elő, különöAen Piemontban, melly saját biztonságára kész 
lett volna magát Francziaország karjaiba vetni. SpaRyolország ro
szalta :Milano, Szicilia és Sardinia nemességének ezen megzavarását 
a birtoklásban ; XII. Incze pápa magát az olasz függetlenség fentar
tójának nyilvánitotta s határozott intésekkel, mellyeket a császárhoz 
intézett, reá birta öt az edictum vissza vételére. 

Incze pápa, ki a birodalom iránt bizalommal nem viseltetl'ltt, 
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igyekezett az olaszot·szági fejedelmeket ~zövet~égre Lirui, hogy eltá
volitsák a h:\.borut s véget vessenek a bitorlásoknak; azonban nlóda, 
XI. Kelemen pápa, ki ugy találta, hogy illy ~zövetség léte~itése nehéz 
s nem vezet czélhoz, ügyekezett inkább Ausztria és I•'rancziaorszá.g 
köziitt közbenjárni s ezen két hatalmasságat reábirni, hogy a török 
ellen forduljanak, s EurópAhól kiszoritsák. Ez azonban haszontalan 
fáradság volt, midön ezek fegyverkeztek, hogy a spanyol trónörökö
södés felett veszekedjenek; s Olaszország, mellynrk eL.ben semmi 
érdeke nem volt, háboruba sodortatott, mclly egészen felforgatta, 
trónjait lerontotta s ujra felállitotta; végre az országnHk egészen uj 
alakot adott, és mindezt az erösehb önkénye t;Zt•rint. 

A "ltllnyt.l tirükii,..ödési háboru. 
XlV. Lajos király s Leopold császár mindent elkövettek, hogy 

XL Kelemen pápától Szicilia kinilyságának hübériségét megnyerjék; 

azonban, daczára annak, hogy fdajáulották neki az Abruzzok két 

tartományát, a papa megtagadta mindkett0nek az adományozást, s 
elhatározta, hogy mint a kereszténység közö~ atyja, nem áll egyiknek 
sem pártjára; a pápa mind~n törel{vését csupán oda ir:\.nyozta, hogy 
ü többé el nem l{crüihetö l1áboru Olaszor.,z ... lg.-a n úz ve minél kevésbbé 

vészhozó legyen. V eleneze kijelenté, hogy semlegrs aka1· maradni ; 
Gonzaga. Ferdinand, mnntuai he rezeg, vig ked v ü H niik ut'án járó feje
delem, mig cgyrészröl késznek nyilváuitá magát vérét outa11i az olasz 
ügyért, ugyanakkor alattomban a francziákkal allwdozotl t:i elfoglal
tatta általok városát, minek folyiáll azok a moclenai és a parmai her

czegnek törvényeket szabhattak. A főcrö sulypontjál azonban Il. 
Victor AmaM herezeg kép<'zte. Atyja és anyja katonai és politikai 
tekintetben jó hirnevet hagytak maguk után, mi öt lelkeaithr.tte nagy 
dolgok véghezvitelére, mellyekr·~ lelkében hivatá;;t érzett. Franczia
orszllg, mellynel.: hirtokában Ca~alc és I'incrolo volt, ezáltal féken 

tartotta öt, míuck folytán indiHatva látta magát egy a velenezei car
nevali ünnepélyek alatt kötött szerz(ídéssel a XIV. Lajos ellen alakult 
nagy Iigához csatl;tkozni. A császári c;;apatok generaliKsimusává ne
veztetvén Olaszországban a et11ffardai csatában (1690) kitűntette ma
gát, de utóbb legyőzetett Üatinat által s elveszté államát. Piernontot 
a francziák valóságos barbár háboruval pu~ztitották. 0atinat, ki suk
kal emberibb érzelmekkel birt, mint urai, kérdé: M i t fo g u nk 
tenni? A szerencsétlen lakosság iránt mégis csak 
köny ö r ü l e t t e l k c ll l e n nünk. Lou vo is miuiszter azonban 
ezt felelé neki: Mit fog ön tenni il Égetni s ujra. éget· 

n i l És osakugyan igy történt; elfoglalt és ismét visszafoglalt váro-
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!Iok, megki!lérlett üsszee~küvések, a franczia düh, a nem kevésbbé ká

ros spanyol bnrát~ág, Catinat <'·1 Eugen herezeg vitéz9ége ezen kor
szakot a lrgszerencsé!lenebbé l4~tték, habár a vezérek sikeresen kivitt 

vállalataik ;\Jtal hir·öket wegabpitutt:i!c Casalét, JUelly a hadmiivelé

sek küzpoulja lett, a Havoyai l.tPJ'l'Wg, de Léganez marquis, Eugen 
berczeg, Galway lord ostromolt:1k (1694) s mrgvétPIP után falait le

rontatván, visszaadták a mantuai IH'rczegnek. 

Vidor· Amadé azonban jobbnak látta politikáját megváltoz
tatni, s ott hagy\':Í.II ~ziivets~gl:'H társait XIV. Lajos kinílyho." pártolt 

(11:96), mi által az egyensuly megváltozott; visszakapta Pinerolót é11 

Casalét; s ekként független marad ván, nagyobb tervekre adhatta 
lllagá'. Az örökiis(idt(si hábom erre nelti alkalmat adott ; s mintán 

litmagyanyja Kat11lin If. l•'ülöp H!Janyol király leánya volt, ö is a spa
nyol öriikoég küvdel/iinek sor·1ba lépt1tt, s egy, javasiatha hozott o~z

tásban szóba ,iiitt, hogy az egé~z milnnt'Ji herczegség adassék neki 

azon f~ILélel alatt, hogy ij Savoyát, v. barcelloncttai völgyet és Nizza 

grófsúgoleng<.!djo át ( 1701). Az nllm meghiusulván, az ellenségeske

dések mcgkczdlídtek ; s ö a nélkül, hogy Francziaország vagy a csá
szárság ptirtjríra állott volna, iukábL oda törekedett, hogy a viharon 
kcresztü: hatolva az ohajtott révpartra jusson. Hab~~r nem nagyon 

szivesen látta, hogy álla ma, azon eset1·c, hn a milanói herczegség ~'ran
cziaor,;zágnak efmék, franczia birtokoktúl vétessék körül, mindazáltal 

elismerte V. Fülöpiit s felesllgiii adá neki leányát, érezvén, miszerint 

közvetlen tuegtám::tdá~oknak termú ki magát, ha másképen cse

lekednék. 

Milauo hiiségd eoküJött Fülöpnek, kinek neve Nápolyban is 

kikiáltatott j azonban néhány polgár elérkezettnek tartá a pillanatot 
az ország fiiggP-t\anségének visszanyerésére j a Leopold császár áltaJ 
fölizgatott bárók összeesküvé!;t sz(lttek az ö érdekében, de a nep 

á.ltul nem bimogattatva tervök meghiusult (1700). Leopoldnak uem 

maradt tehát más remímye, ruint a fegyver, s s~övetsegesek által tá
n;ogatva hadser···gct küldiítt a vitt~z Eugen hercztlg vezérlete alutt, 

kivel Catinat é!:! V mrdc:mont itilottak szemben. Eu1.~en a Pergola-he

gyen valú nevc~~tes :itlwl•!sévél az Etsch felé vonnlt, titokban segit

telve V eleneze éH- az ingadozú Viktor Arnadé által j Chiarinál teljesen 
tönkretette a kihivó Villeroit (1702. febr. 1.), ki az eszélyes Catinat 

helyéttölté be; sőt fogolylyá tette öt Cremonában, mellyet meglepe
tés által elfoglalt, azonban éjjel a francziák által a városból ujra ki

üzetett. 

Ekkor érkezett Franeziaor·szágból Vendome herczeg, egy ma-
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kacs, gögö", kevésbbé köriiltekintö, de szerenesés katona; B a fran
cziá.k ujra győztesek maradtak, mignem Viktor Arnadé régi okoknál 
s uj ürügyeknél fogva Francziaországtól elpártolt s Leopold császár
ral Turi n ban szet·zödést kötött ( 1703), ld megigérte, neki, hogy Pie
montban 16,000 gyalogost és hatezer lovast fog t::u·tani. Ezen, vala
rnint az összes lomhat·tliai csapatc•k fíiparancsnokságával öt ruházia 
föl a császár, fl havonkint 80,000 tallért adott neki. Ezenkivül áten
gedte neki MonfetTat() herezegségr-t, kiflzal<itván Lombardiab61 Ales
sandriát, Valenzát, Lomellini\t é~ Valse;liát, ~ a két tartomány kiizött 
egy összeköt() ut építésére kütelezte magát. A herczegnek a jöv{í 
hódítások reményében még más dlínyiik is igét·tettek, ltülönösen 
Vigevano területének mflgszerzése. 

A francziák által csakhamar m Pgtámarlott Viktor Arnadé el
vesztette S:woyát, Nizzit, Piemontnak egy részét : s csupán Cuneo és 
Turin maradt Lil'tokában, minélfogva kénytPlen volt családját 1705-

ben Genuába kiildeni. Vendome, ki cassanói és calcinatei gyözelruei
vel nagy hírre tdt szcrt, visszahivatott F"rancziaországLa, lwgy a 
rdtenetes Mal'ILorough ellen harczoljon, s helyette az orleansi her
ezeg küldetett Olaszo•·szágha, ki Fellillade llHII'S.'I Jlal Turint ostrom 
alá vette (1706). A piemontink vitézsége, a vallá8ossú.g, melly a bá
torságot fokozta, s a gyiizelem, melly a védelmet végre koronázta, 
örök idökre feledhetlenné teszik ezen eseményt, mellyet Piemont 
minden évben megünnepel a Superga hegyen, hol Viktor Arnadé 
fogadalomból a boldogs,ígos Szüz tiszteletérc templomot épittetett. 1) 

Amadé, ki diadallal fogadtatott megmentett fővárosában, ujra vissza
foglalta az elvesztett területcket s birtokba vette Monferratot, vala
mint a milanói herczegségnek azon részét, melly neki biztositva volt, 
követelvén egyuttal a novarai é8 vigevanúi területcket, mellyek egy 
titkos szerzödés értelmében meg voitak részére igérVl'. 

Francziaország ezen pillanattól fogva lemondott minden t·emé
nyéröl Lornbat·diát illetölcg, mcllyet I. József császát· fivérének Ká-

•) "A fr:mcziák 140 ágynt vitetlek oda; s nem sz'lhatl fel~duünk, hogy min
den nagyobb ágyu körü!Leliil 2( Ofl tallérba kcriilt. Ezenkivül volt 110,000 golyó, 
Utféle kartács, az egyikLől 106,000, a masikból 300,000; - ~1,000 bomba, 
~7,700 gránát, 15,000 föltleszs:'tk, 30,000 sánczv~tö Hzer.•zám, 1.:?00,000 font lőpor; 

ehhez járnit ólom, vas, pléh, kötelek s minrlen, amire az árkászoknak szükségök 
van, kén, salétrom s mindennemü kézi szer,,z:'•m. Annyi bizonyoo, hogy mindezen 
rombolási szerck árán egy gy:~rmatot lehetett volna alapitani B felvirágoztatni. 
Egy nagy váro~ ostromához roppant költsclgek kellenek; s midön otthonn arról 
volna szó, hogy egy tönkrPjntott. falun Megitsiink, azt tonni elmnla<ztjnlt." Voltaire, 
Siécle de Louill XIV. 
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roly filherczegnek adományozott. A muntuai herczegség ezintén a 

csáozlírsággHI egyesittetett; 11 herrzeg, ki árulónak nyilváníttatott, 
Francziaországtúl 400,0011 ft·anknyi évi nyugdíjat kapott, s felváltva 
P<iduábrm és Vct·onáhan Wlté o\lctét. Vele kimult a Gonzaga-csalárl
nak egyik ága. 1) Castiglione lu·rczt>ge s F~rencz Mária Pico, miran· 
dolai berezeg is, miután a c~nsz:'11· birtokaikat szintén lefoglalta, mint 
egyszerii nemesek Velenczébe vonultak vissza. l\Iodenai Rinaldo, ki a 
c~:iszát·ilággn.I t.m·tott, Franczinot·~zág által megfosztatott birtokától, 
de a császár visszahelyeztelíts ezenfcliil eladta neki még Mirandola 
teriiletét ÍR. XI. Kelemen pápa kénytelen volt tiirni a bántalmakats 
károkat, mellyeket országának a németek okoztak; midön Parma él4 
Piacenz:\ba be von nl tak, kikiiziisitette Hitet ugyan, mindazáltal nem 
akadályozitatta mf'g, hogy fiívát·osának kapuj;\.ig ne nyomuljanak 
Nápolyt meghóditandól{ (17117 )· Mig l<'rancziaország és Spanyolórszág 
szunnyaJott, azalatt a császáriak Daun tábot·nok, 'l'Ul·in védelmezőjé

nek vezérlet() ahtt rllírenyomultak s Levonultak Nápolyba, megigér
vén a v:IJ\>Snak, hogy régi előjogait mind érvényben hngyj:ik. Sziciliát 
nem c:~rhették el; a csá~zát· azonban hogy a pápát megbüntesst>, elfog
lalta. Comacchiót ( 1708), s megrohanta a patrirnoniumot, mignern 
Kelernennek sikerlilt mPglchető~en kedvezi) szerzl:ídést kötni. 

Sanlinia is h il maradt V. Füliiphö~, mignem Ausztria az angol 
hajóhad segélyével elfoglalt11. Ausztria ezen kapzsisága nagyon ártott 
szövelségcsei tervei nel<, me rt ezáltal tétienségre le~tek kárhozta t va, 
holott a Piemontban s?.envedctt vereség által okozott rémületet köny

nyen frilhasználhattúk volna arm, hogy a készületlen Francziaország 
ellen bot·zaszló támad:lst inté?.zenck. Ezenfelül a császár hatalmi na
gyobbodása ismindinkább fölébt·eszté féltéltenységöket, saz uj angol 
rniniszterium más irányt adott a politikának, minek eredménye lőn, 
hogy a békér~ kellett gondolni. 

Ulrrchti bíokeszrrzüdi•l!l. 

Anna királyn(), ki Viktor Arnadé iránt vitézségeért elö8zet·etet
tel viseltetett, az utrechti békeszerződés (1713) első feltételei közé 

tétettC', hogy S7.icilia e11gedte:>sék át neki királyi czimmel, mellyre 

1) A másiknak, melly Guaslallában uralko1l0tt, az ö•·öksógben ezt követnie 
kellett volna j de P.Sak Sabiouetta ÓA Hozzolo uradalmakat knpta s 1746-han szin
tén kihalt. A Castiglione- éH So:fel'ino-ágAk szintén a Gonzaga-családhr?. tartoztak: 
Fer<linaull tG92-ben a csá zári ak által elltergettetett. j s hosszas pörlekedá~ után 
Gonzaga La.jos Ausztr;a által 300,000 forinttal kárpótoltatott. A Novell11ra-há.z, 
me Ily Feltriuót61, Lajos öcsc:;étöl származol t, ki 1.328-bnn a mantuai népnelt feje 
volt, l72!l-ban kih·,(t. 
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Arnadé sovárgott; ezenfelül visszaad tál( neki a nizzai grófságot, Pra
gaia völgyét s más egyebeket, ellenben elvették Barcellonettát, ugy, 
hogy ezentul a G i nevra-hegy e~ n c~ n ltP-pezte a határt Piemont és 
Francz.iao•·s?.tig Ic iizött .. A császám nk meghagyatlak birtokai Olasz
országban, tudniillik a nápolyi király~<lg, a milanói herezegség, Sarcli
nia s a toscanai partokon fekvő kikiit/lk és megeriísített helyek. Spa
nyolországnak, rnelly két századon át dnyeléasel f'Fmyegette Ola!!Z
o•·szágot, nem maradt ~'gy tnlpalatuyi fiildje SPnt. 

Sir.ilia megta1·tottu Viktor Amadt~ ko•·otHtzási iinnr.pélyét.; miúön 
azonLan öt piemonti állarnaiba visszatél'UÍ lálfa, elkr.zdé ()t gyiilölni, 
mint idegent; ezenkivül a piemonti tartózkodó jellem Í!! mindinkább 
visszatetszett a hevesvP.1·ii df!lieknek. KéRilbb Vikto1· Amadéés n pápa 
klizött is vi~zályok keletkeztek n moua•·ehia bir·ói iliPtékeHRége miatt, 
miknek kiközösitl~Rek, biinteté11ek t'•f! számiizetések voltak kiivetkcz
ményeik, mellyek az o•·~zágot tönlnrjnttntták, mignem vt!\gt·e sikerült 
azt Sardiniával kicserélni (1720). 

Velenczc fénycsillaga még egyszer friltiiut a eanJiai I1:Liwmban 
(414. 1.), mellyben a nemcsek mrggazdagodtak, mig az állam mind
inkább elszegényedett, s fiilcmészlé még a c a R so 11 g r a n d e (nagy 
pénztár) elnevezés alatt fenálló tartalékWkét is, A köztá1·saság, hogy 
a szükségP.s pémr,t elöte•·emthes~e, a san marc ú i pl·ocm·atori hivatalo
kat 25,000 da..ab a1•anyon árverésre bocsá\otta, g három állomásból 
hatot, utóbb negyvenegyet csinált: a ver:1enyzük ltiizütt voltak ollya
nok, kik l 00,0011 aranyat fizettek ezen hivatali állásét·t j pénzért 
lehetett nemességet venni, söt idegPndmek is meg volt ez engedve, s 
ekként hatvanhét család lőn beírva az aranyos 1\önyvbt>, mi a köz
társaságnak nyolcz millio aranyat jövedelmez,!tt. A pápa megengedte, 
hogy a köztársaság az eltörölt keresztesek és a jesuaták (C r o c i g e r i 
e G es u a t i) j ósZIÍgait elkoLozl1 a~:;a, amiéi'L VÍHzont a köztársa'lág 
megengedé a jezsuit;\.k letelepedésM. Kölcsiiuöket vettek fel egész 
hetes szá-zalékra, s a kamatokat utóbb lesdllitották. 'l'etterejének s 
fegyverei vitézségének még egyBzer adá jeiét a Törökország elleni 
uj háboruban, melly a karlowiczi bél<ével (16!:19) végződött; ez szabá
lyozta V eleneze viszonynit a PortálJoz egész a köztársaság elenyész
téig. Az örökösödési háboruban V eleneze semleges akart maradni j 

minthogy azonban nem állott rendelkezésére elégséges fegyveres erö, 
ki volt tévo tengeren és szárazon mindkét fél sértegetéseinek s csak
bamar ujra elveszté jó hirnevét, mellyet magának a candiai háboru 
alatt szerzett. 
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BARMINCZBATODIK FEJEZET. 

T os c a n a. 

Toscnnáról, szerencséjére, csak kevés mondani valónk van. Nem 
ezenvedett annyit, mint a többi, s hanyatlását a mult nagysflg fényé
vel takarta. I. Cosmo (1537) 1) eltörölvén a köztársaságot, ügyekezett 
hatalmát az által szilárditani, hogy kormányzásában szelidség mellctt 
rendkivüli tevékenységet s kegyetlenséggel határos szigort fejtett ki i 
a kereskedést nagyban folytatta, s résztvett a külföldi nagykeres
kedők vállalataibo.n. Az augsburgi Fuggerek közvetitése által Ma
gyarországb61 hozatott rezet i Levantéból gabonát, olajat és bort i 
megnyitotta a livornói kikötl:St, érczhányákat nyittatott, s Pietrasan
blban sok németországi munkást foglalkoztatott az ottani ezüst-bá
nyákban. Ezen vállalatok által ö a neje annyira meggazdagodott, hogy 
hat és fél millió aranyat hagyott maga után a pénztárban i megvette 
a Pitti-palotát, hogy utódainak fejedelmi lakul azoigáljon i ö épittette 
az Uffizi-palotát, a régi és az uj piacz loggiáit; megnégyszerezte az or
szág jövedelmeit, mellyeket l millió százezer aranyra emelt i törlesztette 
az államadósságokat. A fl,)renczi területnek alatta 700,000, Sienának 
l 00,000 lakosa volt i 36,000 ember állott készen fegyverben; 2) tizen
két gálya tartotta féken a berbereket, mellyek ellen s hogy másrész
ről kitüntetésekkel hallgattathassa el azokat, kik szabadság után 
ohajtoznának, a szent István rendjét alapitotta; ezen rend szintén 
négy gályahajót tartott. Ujból szervezte a flórenczi és pisai egyetc
meket; az A~ademia Platonica helyébe, mellyet Cosmo, az ország atyja 
alapított, a flórenczi akademiát állította, mellynek Carnesecchi, Do
menichi, Giambullari, Segni, a számüzetésböl visszahivott Benedetto 
Varchi tagjaivá lettek. Ezen akadémiának öt tagja, tudniillik: Anton 

l) Lásd a XV. könyv 223 s köv. l. 
2) Lorenzo Pl'iuli velenezei követnek 1666. évi jelent6se Rzerint Cosmo, a 

gály!kon kivül, mellyek költ.Régeiuek felét egyenkint 6000 darab at·anyával a ~pa
nyol király fizette, 26,000 főnyi szArszföldi hadsereget tartott, mellyet bando-nak 
neveztek, s melly között nyolczezer ember aczél mellvé rt tel volt eiiAtva; e j6l 
fegyelmeze:t csapat, Flórencz kivétel~vel, az egész területen njonczoztatott, mert 
a p11pokon kivül senki sem volt a hadiszolgálat alól fölmentve. Minden katona 
sajllt költségén tartozott mag!t mellvérttol és fegyverrel ellátni. Az át·kászolmt a 
fóldmüvelés javitAsAra hasznAlta; s mindössze csak hatazAz l:önnyü lovast 
tartot•. 

XVI. 40 
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Francesco Grnzzini, Bernardo Canigiani, G iambattista Dati, Bernardo 
Zanchini, Bastiano de' RosRi 1582 ben Leonardo Salvintival egyesUl
trn alapitották az Aceadernia della Crnscát, melly negyven év mulva 
kiadta az olasz nyelv szótárát. Első mintája volt ez a l1asonnemü 
munk!l.lmak, melly még ma is, daczára a boszantásoknak s pedans 
kifogásoknak nagy becsben tartatik. Michel Angelo hulláját Rómából 
titkon elhozatta, hogy hazájában femettessfl öt el j megbizta munkák
ltal Pontormot, Bandinel lit, 13ronzinot, Cellinit, frá Giovannit j Vasa
rival festette az egész herczegi palotát, s midön ezen müvész öt 
festeni akarta, amint minisztereivel a sienai háboru felett tanácskozik, 
a herezeg igy szólt hozzá: "Minek ide a mini~zterek? Fesd helyet
tök oda n hallgatást s más hasonlú erényeket, mellyek többet érnek a 
tanácsnál. u Siciliából munkásokat hozatott Pisába, hogy a korallmü
vek készítését és a tükörgyádást meghonosilsa j melly iparágak fia 
uralkodása alatt tiikélyesültek, ki Lehozta a porczellángyártást, melly 
addig ismeretlen volt, s az uj gyiinyörii mozaik-müvészetet kemény 
kövekben. 

Azonban a pártfogás, mellyben az udvai' a flórenczi müvészetet 
részesítette, nem mentheté meg annak hanyatló élctét j s Cosmo maga 
is kénytelen volt az ezüstmüveket toledói Eleonorával való egybeke
lése alkalmára külföldön készittetni. A kereskedelem pangásnak in
dult, az igazságszclgáltatás a szenvedélyek befolyása alatt állott; a 
lakosság fogyott; a czimekrc áhitozó polgárok tökéiket a kereskedée
Löl kivonták, hogy földbirtokokba fektessék j a legjelesb férfiak tu
dományos tréfákkoz folyamodtak, hogy elpalástolják republikanus 
törekvésciket j igy alapitották az Aceadernia del Pianó-t, melly elne
vezés alatt a köztársaságat értclték e korkérdésekről allegorikus be
szédeket tartottak. 

Cosmo bámulta II. Füliipöt, s hallgatott a toledói Péter és Alba 
herezeg tanácsaira, kik az emberiségnek vérengző ellenségei voltak j 
/) is alkalmazta az ármányok és erőszakoskodások azon hálóját, melly 
megfelelt azon kor jellemének. Hogy uralmát biztosithassa azon or
szágban, hol a régi emlékek még nem enyésztek el, hol minden esz
köz jónak tartatott, s hol a Piagnonik még nem vesztették el könyeik 
befolyásteljes hatalmát, rendkivül szigoru törvényeket hozott a politi
kai vétségek ellen, 1) s a jószágelkobzáaba befoglalta nemcsak a gyer-

1) Ranuecio Parnese több parmai nerneH pulg.árt azon ürügy alatt, hogy 
~lete ellen összeesl< ü vést szötlek, kivégeztetvén, hogy elhallgattathassa a hireket, 
rnPllyek Hzt állitnltftl<, hog-y az ÖRsze~skiivés rsak az li koholml\nya volt, jónak 



mekek örökségét, de az örökbérleteket a a hitbizományokat is, tekin
tet nélkül egy hartnadik személy jogaira; azaporitotta a poroszlókat, 
a börtönök számát, kiterjesztette a kémrendszert; a lázadók ellen (igy 
nevezte ö azon köztársaság híveit, melly ellen ö maga föllázadt) 
l 53 7 -től 1569-ig huszonkilencz rendeletet bocsátott ki, mellyek drak.ói 
kegyetlenséget lehelnek s örökös számiízetéssel büntetik még a föl
kelök utódait is; a ki zenrlUiés idején hazulról távozott, a.r;t szabad 
volt büntetlenlll megölni; 1540-ben négyszázharmincz flórenczi pol
gár ítéltetett in contumaciam halálra; az ö uralkodása alatt száznegy
venhat egyén fejeztetett Ie, köztök hat nö, ide nem számítva azokat, 
kiket orozva tör által, vagy méreggel ki végeztetett. Hogy tájékozhassa 
magát az országban a reformatio terjedéséröl, megszámláitatta az os
tyákat az áldozásnál, valamint az embereket a templomban. A 4ém· 
rendszer ugyan miudenfelé uralkodott, az inquisitiónak mindazáltal 
nem volt szabad világi biztosok közremüködése nélkül pöröket 
kezdeni. 

Nem csoda tehát, ha alattvalói, daczára jó tulajdonainak, gyü
lölték öt. 1) II. Fülöp, ki nem bizott senkiben, tisztelte öt. IV. Pius 
szerette öt, mivel hive volt, s a trienti zsinatot egész teljében elfo
gadta; a pápa megkínálta őt a királyi czimmel, de ö nem al(arta azt 
elfogadni; midön azonban arról volt szó, hogy leányát Ferdinánd csá
szárnak adja feleségül, a pápa azt inditványozá, hogy tegyék öt fö
herczeggé. A császári ház nem egyezett bele, nem akarván idegene
ket a fóherczegi czimmel f<Hruházni, e helyett azonban a n a g y
h e r c z e g czímet 8 a f ö n s é g es (altczza set·enissima) czime
zést adták neki, 8 a pápa 1569-ben megkoronázta öt Romában, hol 
a nagyherczeg, daczára Ausztria tiltakozásainak, a pápa jobbján ült. 

h\tta a pert!rgyaláat egy külön követ által m(\gkiildeoi Cosm6nak. Coamo erre 
egy t!rgyalást küldött neki, mellyt>eo forma,zerilleg bebizooyittatik, hogy ugyanazon 
követ LivoroóLan egy embert meggyilkolt, Arnbár soha sem volt ott. Olly orszAg· 
ban, hol a büovAdi eljárás titkos, a kormAnyolmak meg kell oyugodniok ab· 
bau, hogy igazságoaságukat kétségbevonják. 

')Andrea Gussoni, ki 1576-ban velenezei követ volt, igy ir r6la: "Nagy 
kedve telik a lepárolásban, B sok mindenfélc vizet és sublimatumot készit, mellyek 
számos betegségeket gy6gyitanak, söt van illy gyógyszere majtlnem minden beteg
~ég ellen. A töLbi között olly kitünő h11tásu olajat készit, me Ily külsöleg használva, 
tudniillik .az ü tér, a sziv, a gyomor és a torol[ bekenésa AltaJ gyógyit s megvéd 
minden mérgezéstöl, a pestis-betegeknek visszaadja· az egészséget, meg6vja az 
eg6szségeaeket; hatalmas gyógyszer a vörheny s mindenf61e veszll'yes láz ellen. 
Besdlte nekem, hogy kis6rleteket tett vele halálra itlllteJ[ell, s márget adván be 
nekik, ezen gy6gyazerrel mint ellenméreggel mindig biztos hatást idézett el ö·" 

40* 
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Öt gyermeke közöl, kiket a toledói Eleonoriival nemzett, a 
ragály eh·agadott egymásután kettőt s az anyát is. A rosz nyelvek azt 
híresztelték, s ez talán koholmány is volt, hogy don Gnrzia veszeke
dés közben megölte fivérét, János bibornokot, amiért a felingerült 
atya az embergyilkost leszurta, s Eleonora e feletti fájdalmában meg
halt. Bc3zélték továbbá, hogy fiának egy tőle megesett leányt jegy
zett el, s hogy saját leányához Izabellához nem csupán atyai ezeretet
tel viseltetett. 1\lindezek tulzások voltak, mik a menekültektöl 
eredtek. 

Fia, Ferencz Mária (1574), ki tehetség Beszély tekintetében 
jóval alatta állott, egészen átengedte magát Ausztria akaratának, s 
erkölcstelen életével megbecstelenité nevét. Beleszeretett Cappello 
Biancába, egy fiatal velenezei leányba, kit Bonaventuri Péter elszök
tetett j s ebben nem is tartóztatta öt vissza ausztriai Juhannával való 
egybekelése, kinek féltékenysége még inkább fokozta a szt!relmi bot
rAnyt. Bianca, hogy őt magához bilincselj e, kecsein kivül w ég szerelmi 
italokkals hű vszerekkel is ügyekezett reá batni,melly eket egy zsidó n ö 
adott neki; s hogy még jobban lekösse öt, lebetegedést szinlett, s a 
nőket, kik a gyermeket megszerezték, vagy a titokról tudomással 
bírtak, megölte. V égre az ö férje meggyilkoltatott, a nagyherczegnö 
is meghalt, s Francesco feleségül vette a kalandor nllt; gyalázatos ün
ncpélyekkel ülték meg az összekelést, s Bianca, kit a velenezei köz
társaság örökbe fogadott, egyetértöleg fivérével Vittorióval tetszése 
szerint rászedte a gyönge nagyherczeget. 1) Az udvaronczak utánoz· 
ták urokat j fivére Péter meggyilkolta nejét hütlenségei miatt, 
mellyekre azonban nagyon is ö maga adott okot saját hütlenségei 
által; néhány nap mulva nővére, Izabella, saját férje által megfojta
tott. Ezen férjet Paolo Giordano Oraininak hívták, ki belészeretvén 
Vittoria Acorambonába, V. Sixtus egyik unvkaöcscsének, Peretti
nek nejébe, Perettit megölte, özvegyével egybekelt s Garda tavához 
menekült, hol nem sokára reá meghalt, s egy más Orsini megfojtotta 
mind a nöt, mind sógorát. 

Francesco nagyherezeg meghalt 1587-ben a néhány nap wulva 

1) Szegény Tasso megénekelte Bianea Cappellónak, ajö118égea nönek lakodal
mát is, kinek mindenekelött nemességát magasztalja, mel!y oszlopa, támasza a 
vitézségnek ; s elősorolvAn a nagyherezeg kitünő é:·domeit, valamennyiuél nagyobb
nak találja azon tölcs belátását, mellyuél fogva mint Páris, elöuyt tudott adni 
BiancAnak, kinek valódi tisztaság, söt kedélyességgal párosult igaz és tiszta szere· 
lem az ékejsége. 
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Bianea is követte. Semmisem igazolja azon koholmányokat, mellyek
kel a regényirók ezen udvar gyalázatosságait fölczifrázták. 

Fivére, Ferdioand bíbornok, volt.az ö örököse, ki roppant kin. 
cseket talált a gyémántkereskedésből és a velencll'ei és római két 
bankház üzleteiböl. Ő is örökölte a család kereskedő szellemét ; rop
pant pénzt nyert egy éhség idején, gabonát hozatván Angliából és 
Északról; angol és hollandi u tievéllel ellátott négy hajója egyre szál
litott árukat az ö részére, s más kereskedöknek Spanyolországba; 
főleg pedig dugáru· űzietet folytatott Amerikában, s kalózkodott Spa
nyolország ellen. Illy módon nagy befolyást nyert kifelé is, a császár
nak pénzt adott a törökök ellen, Erdély fejedelmének pedig csapato
kat küldött j a pápának azt tanácsolta, hogy adjon bűnbocsánatot IV. 
H~nriknek, kinek titokban pénzt kölcsönzött boszuból Spanyolország 
ellen. Ezen eljárása miatt Olívares gróf, Spanyolország római követe, 
Piccolomini Alfonz csapatfőnököt reávette, hogy törjön be Toscaná
ba j de Ferdinand megverte öt, s elfogta, s daczára az e llen e történt 
felszólalásoknak, a bitófára küldte öt. 

Előmozdította az eperfa-tenyésztést j írják, misze1•int Toscana 
évenkint 300,000 tallér érték ü nyers selymet vitt be a nápolyi király
ságból, s Flórenczben 3 millió tallérnyi selyemkelmék, aranynyal s 
ezüsttel áttört szövetek és rásák gyártattak. Határozott s tevékeny 
férfiu volt j ö teremtette a chianai völgyet a mocsáros vizek lecsapol
tatása által j a Focechio-tó kiöntéseit megfékezte, csatornákat és 
~édgátakat épittetett a sienai mocsárokban, az Amo egy részét a 
Pisa és Livoroo között épitett csatornába ve z ette, Sienában vizveze
tékeket építtetett, védelmezte a rablók ellen a partvidéket a Szent
István rend hajóinak segélyével, mellyek az Inghirami Jakab által 
Bona ellen vezetett emlékezetes badjárat alkalmával (1607) tizenegy 
zászlót, ezerötszáz rabszolgát és számos fegyvert ejtettek zsákmá
nyul. Ferdinand gyözelmet vivott ki a törökök felett az Ádriai-ten
geren (1609), e Gian Bologna na vad Tbraciából rabolt fémből" készi
tette a szobrot, melly az Annunciata-téren emlékére állíttatott. 

Pártolta a természet és matbematicai tudományokat, 8 alapitotta 
a természetrajzi muzeumot Piaában s fölelevenitette a sienai egyete
met. Még mint bibornok alapitotta Rómában a propaganda nyomdá· 
ját, s megvásároita a Venus, a Köszörüs, Hermaphrodite, az Öklözök 
a Niobe-család szobrokat, hogy a Monte Pincion épitett villáját velök 
felékesítSe. Udvaránál a leghires b énekeseket tartotta; Ca valieri Emil 
egyesitette a zen~t a szini elöadással, a párbeszéd közé dalocskákat 
vegyítvén; késöbb azon gondolatra jöttek, hogy a régiek a beszédet 
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zenével kísértek, igy szerzett a római Giulio Caccini karmester dal
lamokat, s Giacomo Peri feltalálta a barmoniát a recitati vóhoz. Ottavi o 
Rinuccini D af ne-ja előadatott 1594-ben j utóbb 1600-ban, midlín 
Medici Maria IV. Henrikkel egybekelt, ugyanannak E u r y d i c é-je 
s késöbb 1608-bar. az A r i a d n e, Ferdinand halálakor tiz · millió 
aranyat s két milliót drágakövekben hagyott hátra. 

Fia, II. Cosmo ( 1609)1 egyaránt gyönge egészség1·e és jellemre 
nézve, daczára köszvényea fájdalmainak, nem akarta megengedni, 
hogy az Unnepélyek, lakomák s játékok félbeszakittassanak, s azzal 
foglalkozott, hogy békét létesitsen s házasságokat az európai feje
delmek között. Mindent nejének, anyjának s Curzio Pichenanak, 
atyja volt miniszterének egyetértésével tett. 

Ferdinand összeköttetésben állott a Porta ellen föllázadt vala
mennyi basával, s Perzsiában Abbas-ShabbaL Cosmo egyetértett Fakr
eddyo libanoni emirrel, ki szorongattatásában Livornóba menekült, s 
segélyt ajánlott a keresztényeknek a Szentföld visszafoglalására, 
azonban megelégedtek azzal, hogy visszahelyezték öt Libanonba, 
hova Toscanából számos munkást vitt magával. Cosmo erre azon 
eszmével foglalkozott, hogy az egész kereszténységnek egy ligát 
kellene Hlakitania a törökök ellen; és habár senki sem vette figye
lembe tervét, ez mégis indokul szolgált neki arra, hogy a toscanai 
tengerhadat tetemesen szapúritsa, melly azután a Szent-István rend 
lovagjainak segélyével gazdag zsákmányokat hozott Livorno ki
kötőjébe. 

Cosmo végrendelete inkabb a közjó iránti szeretetének, mint 
eszélyének emléke. Nejének és anyjának, kiket kormányzókká neve
zett, meghagyta, hogy ne engedjék meg idegen követnek, főleg a 
császár, a franczia és a spanyol király követeinek, sem idegen her
czegeknek a Flórenczben való lakást; semmiféle idegent hivatalba 
ne fogadjanak ; csak szent-ferencz-rendi ezerzeteseket hivjanak gyón
tató-atyák ul; pénzkölcsönök, vagy kereskedelmi vállalkozások czél
jából az államkincstárhoz ne nyuljanak. Il. Ferdinand (1621) eme 
kormányzói tönkretették Cosmo jó szándékait, elárasztván az udvart 
fényüzéssel, ármányokkal, barátokkal és tbeologiai kérdésekkel, 
szórván a harczegi és grófi czimeket a szolgaszemélyzetnek; ahelyett, 
hogy évenkint, mint az elhunyt nagyherezeg tette, harminczezer tal
lért gazdátkodtak volna meg, az államkincstárhoz kellett folyamod
niok, me1Iynek az által is nagy veszteségeket okoztak, hogy keres
kedést üztek a sicnai mocsárokban termett gabnával. Az udvar azo
katlan fényt fejtett ki, törpéket e bobóczokat tartott; az addig meg-
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azoritott vadászatokat kiterjesztette, söt megengedte az egyszerű 
nemeseknek is j a fejedelmek péld!.ja szükségkép maga után vonta 
az erkölcsök mcgváltoztatását.') A titkolt kicsapongással párosult a 
nyilt vadság j a veszekedök s párbajvivók mindenfclé szaporodtak j s 
az egyeseknek adott immunitas s a templomok menhelyei megakasz
tották az igazságszolgáltatást. Az angolok és hollandok tevékenysége 
a kereskedelmet más utakra tet·elte j a kölcsönház, mclly eddig özve
gyeknek és árváknak mérsékelt kamatok mellett pénzt kölcdönzött, 
kezdett a mcgszorult Spanyolországnak kölcsönt adni, mellytöl cse
rébe árukat kapott, s ekként bank- és kereskedö-házzá lett, melly a 
tökéket összpontosította, s mint monopolium minden magán-kereske
dést tönkre tett. Késöbb éhség tört ki, ezt 1630-ban a pestis követte, 
melly a kézmüiparnak halálos döfést adott j a kimerült kincstár a 
kölcsönháznál keresett segélyt s nyolczszázezer aranyat \'ett föl, mi 
azonban a kereskedésnek nem adott uj életet. 

Ferdinand kezébe vevén a kormány gyeplőjét (1627), ügyekezett 
helyreütni a kormányzóság által okozott hibákat, s a fényűzésbe leg
alább jó izlést önteni, az erkölcsöket finomítani. Kitünő férfiu volt, 
tisztelettel viseltetett fivérei s rokonai iránt, a pestis idején személye· 
sen járt mindenfelé segélyt nyujtani: a nagy Galilei által, kinek ha
lálos ágyánál jelen volt, a tudósokat szet·etni tanulván, a nemességben 
fölébreszté a müvészetek iránti ízlést; résztvett az Aceadernia del 
Cimento üléseiben ; meghívta Flórenczbe Bullinger Ker. Jánost, 
Dempster Tamást, Stenon Miklóst és másokat; midön Chiabrerát a 
szinházban megpillantotta, magához hivatá öt s ott tartotta az egész 
előadás alatt j Torricelli, Viviani, Bellini, Redi, Magalotti diszesitették 
a pisai, flórenczi és sienai egyetemeket j kiilönféle akademiák kelet
keztek, a mozdulatlanok (accademia degl' Immobili) akademiája meg
ujittalott, s elsö jött azon gondolatra, hogy a közönséget a Pergola
utczában építendő szinház felállitása által mulattassa. Mocsáros ten
gerparLi vidékek müvelhetökké tétettek, a meleg ásványfonások 
megvizsgáltattak, a selyembogár-tenyésztés nagyobb kiterjedést nyert, 
több kerti vetemény meghonosittatott, a toscanai narancs és czitrom 
hiressé lett;Ugyesés jeles férfiak küldettek ki Europában utazásra, 
hogy ismereteket ezerezzenek s ritkaságokat gyüjtsenek, mi a termé· 
szettani kabinet és a muzeum alapitását eredményezte. Az élő álla
tok sereglete a bobolii kertben elősegitette a természetrajzi tanulmá· 

1) L'sd e köuyv v~géo a Felvildgv1itó Jegvzeteket Q) al11U, 
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nyokat, nem kevt':sbbé mint az ásványok és főleg a puhányok gyűjte
ménye a muzeumban. 

Livorno azon időben, midön Pisa már vir{tgzott, még csak kis 
mezöváros volt, mellyet alig említettek, de a mellynek fontosságát a 
flurenc:~.iek korán fölismerték. 1) Sándor herezeg erődítményeket épit
telett ott, de I. Cosmo Vasari terve ezerint egy nagy védpartot ké
szittetett és egy uj csatornát ásatott, hol a Szent-htván lovagrend 
gályái szereltettek föl. Francesco Maria tette le Buontalenti tervei 
ezerint az alapkövet az uj falakhoz szép kapukkal, köhidakkal, ter
jedelmes várművekkel e mindenféle épUletekkel, a kórházon és nagy 
védgáton kivül. Azoknak, kik Livornóban letelepülnek, személy- és 
vagyonbiztosságot igért, mi nagyszámu meggazdagodott tengeri ka
lózt vont a városba. Livornó valóságos menhelylyé lett, hol főleg zsi
dók, uj keresztények Spanyolországhól, menekülő angolországi katho
likusok, Genuával elégedetlen korzikaisk s nagyszámu provenceiak 
telepedtek le. II. Ferdinand alatt a part szabadsága még jobban biz
tosittatván, az általános háboru alatt meuedéket keresett ott a viharok 
elöl minden hajó, még az ellenségesek is. Fct·dinand kisérletet tett egy 
kereskedelmi társulat alakitására a lis sa bon i kereskedökkel, a tosca
nai kereskedők e czélra négy millió aranyat adtak volna; késöbb 
azonban vagy fölöslegesnek, vagy igen csekélynek tartván tengeri 
hatalmát, eladta összes hajóit Francziaor::~zágnak, s Toscaua ekként 
(1647) megszünt tengeri hatalom lenni. 

A Castro miatti háboruban Ferdinand V eleneze és Modena párt
jára állott a pápai követelések ellen j ezen háboru folytán Toscana 
megtelt mindenféle veszekedökkel e bitangokkal, kiket Ferdinand 
meghitt hadseregének szaporitására, e ezek között a hírhedt nápolyi 
frá Paolo (Tiberio Squilletti) bandlija is. Pontremolit, melly már előbb 
a Fieschik caászári hübére volt, Spanyolország átengedte (1650) a 
nagyherczegnek ötszázezer tallérért, habar a lakosok panaszkodtak, 
hogy marhákként eladattak j csak Luoigiana vidéke maradt 1815-ig 
független Toscanától. 

Ferdinand ro sz egyetértésben élt nejével, Vittaria d' Urbiuóval, 
mindazáltal fia III. Cosmo neveltetését reá bizta, ki öt tudatlan ezer-

1) Az Arcl&ivio delle Rifo1'7Twgioni-ban a következő decretum fordul elö 1466. 
augusztus 7. kelettel: n Tekintettel arra, he>gy Livorno cs;·.tornájának és partjainak 
miive minden hozzáártö itélete sz er i nt igen nagyszerü és tlrdemes a kivitelr!', s 
hogy idővel, ha teljesen befejeztetett, városunknak nagy Iulnyeimére és hasznára 
leend, azon ohajtással, hogy befejezetlen ne maradjon , , , i:lt tiBztbllll!.ll6 várnagy

•'J ueveztetik ki • , , !Itb." 
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zetesek által nevettette, kik a szépmüvészetek s világi tudümányok 
iránti ezeretetet kiolták kebléből s c~upán a theologiával foglalkoz
tatták j minek eredménye az lett, hogy az 1670-ben uralkodóvá lett 
Cosmo 53 évi hosszas kormányzása alatt atyjától nagyon kölönböző
nek bizonyitotta magát. Utazott nem tanulás kedvéért, hanem hogy 
fényt fejtsen ki, s nem hozott magával egyebet megvetésnél saját ha
zája iránt. Ol'leansi Margit Luiza, kit ö anélkü l hogy szct·elmét bírla 
volna, nöül vett, s ki kedély tekintetébeo épen ellenkezője volt fér
jének, gyülölte öt, uj hazáját, a Medicieket s a Rovcréket j egy más 
férfit szeretvén, borzadott azon gondolattól, hogy anyává lesz s 
ügyekezett termékenységének következményeit megsen::misitcoi j az 
egész udvart ollyannyira fölforgatta, hogy a nagyherezeg végre meg
engedte neki, hogy térjen vissza Francziaorszllgba. Számosan voltak 
mind Flórenczben, mind Francziaországbao, kik Margitnak adtak 
igazat s a férjet vádolták, kit a neje elleni gyülölet mellett a félté
kenység is gyötört. Ezáltal nevetségessé, zsarnoksága által gyülöle
tessé tévén magát, gonoszszá7 kegyetlenné és ravaszszá Jön j az udvar 
sajátságos vegyüléka volt a tulzott fényűzésnek és ajtatos gyakorla
toknak. A juhilseum alkalmával Rómába meovén, hogy ériothcsse a 
szeot ereklyéket, mi csak a kanonokok kiváltsága volt, ezen méltó:;á
got megszerezte magának, és kanonoki öltözetb-Jn ruutatta az erek
lyéket a népnek. Fogadalomból Milanóba menvén szcnt Ká1·oly sír
jának látogatására, nagy fénynyel fogadtatott a fejedelmek által, s 
parmai Il. Raouccio ez alkalommal épittette a Farne~e-szinbázat, hol 
nagyszedi szinjátékok tartattak, mellyek fontosabbak voltak, mint 
ezen ország története. 

Az clsö rang a velcoezei köztársaság után, vagyis az elsőség 

valamennyi köztársaság és herczegség felett a nagy herczegeké volt j 

midön azonban a savoyai herezeg királyi czimzésben részesült, Cosmo 
addig nyugtalankodott, annyit költött, hogy a császár végre megadta 
neki is ugyanazon rangot, sa nagyherezeg fölvette a k i r á l y i f ö o
s é g czímet. Pazarul megajándékozott mioden idegen t, a minisztere
ket, s főleg a miseiók jezsuitái t j ellenben gyakran megtörtént, hogy 
oem tudta, hogyan 61:esse csapatait s hivatalnokait, ez okból azután 
mindegyre jobban terhelte alattvalóit. Kémeket ·tartott, hogy megis· 
merje az erkölcsöket j ha két családról megtudta, hogy egymással 
elleneéges viszonyban élnek, házassági kapcsot hozott köztök létre, 
mi áltál szaporitotta a szereocsétleneket j sőt annyira beavatkozott a 
családi viszonyokb11, hogy az ifjaknak megtiltá azon házak látogatá· 
eát, hol férjhezadó leányok voltak. 
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Fia Fet·dinand Redi, Viviani és Noris bíbornok tanítdnya, ki
csapogó élete által tönkre tette szellemét és egészségét s ötvenhárom 
éves korában meghalt. Nem maradt más örökös, mint Gian Gastone, 
Cosrno másodszülött fia; azonban neje, Lauenburg herczegnő, ki eset
len és visszataszító volt sOlaszországot utálta, nem akart Csehország
ból soha távozni. 

Nem remélte tehát, hogy valaha örököse legyen, s mivel illy 
módon magát csupán az ország baszonélvezőjének tekintette, nem 
gondolt a bazának s~m dicsőségével, sem jóllétével ; nebezen volt 
megközelithető, egy komornok szeszélyeitöl függött ; tizennégy évi 
uralkodása alatt mindössze háromszor hivta egybe az államtanácsot; 
kezdetben takarékos volt, utóbb sokat pazarolt ékszerekre, gyárakra, 
mürem&kekre, s igen bőkezű volt kicsapongó ifjak irányában. A nép 
sohajtozott a folyvást növekedő adóteher alatt, mellyet az l 709. bor
zasztó tél még elviselhetlenebbé tett. Elejét veendő azon bajoknak, 
mellyeket halála okozandó volt, azon gondolatra jött, hogy a köztár
saságot visszaállitja, vissza akarván ekként adni Flóreneznek a sza
badságllt, melly joggal megilleté azon család kiha.~tával, mellyot jo
gosan-e vagy jogtalanul az 1530. diploma ezen állam feletti souverai
nitással felruházott. Miután nem sikerült tervét a hatalmasságokkal 
elfogadtatni, azon volt, hogy a herczegséget leányára, Annára, Vil
mos pfalzi választófejedelem nejére ruházza i VI. Károly azonban 
kijelenté, miszerint Toscana, mint császari hűbér, megürülés esetéo 
ismét visszakerül a koronáho~. Követl.llésének érvényesitésére csapa
tokat küldött, daczára Spanyolország, Anglia és más tengeri hatal
masságok érdeklödéseinek ezen szép ország függetlensége iránt. 

Gaston ekkor azt javasolta, hogy Toscana csatoltassók Mode
nához, mellynek ut·alkodónője egy Medici volt, I. Cosmo ivadéka. 
A császár ezen eszmétől nem idegenkedett, de háboruk jöttek közbe, 
mellyek megbiusitották a terveket. 

És igy lőn Olaszország sorsa szi!szélyeknek, nagyravágyó tö· 
rekvéseknek s örökösödési igényeknek játékává; s ezt a szégyeo
teljel állapotot elnevezték békének. 

BABIIINCZBBTEDIK FBJBZBT. 

O l a s z i r o d a l o m. 

A régi forlllAknak az uj eszmékkel való azon szerenesés össze• 
egye1tetése, mell1 a fraa czia irodalomnak hamiDdjárt eredetiséget 
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nem is, de tökélyt kölct~önzött, az olaszoknál hiányzott; és ha a meg
előző korszakban a tartalom a forma kedvéért elhanyagoltatott, ugy 
a jelenben a müvészet a kivitel külttöségeibcn veszett el, s az egye· 
düli törekvés az anyagi nehézségek legyőzése volt. .Mindazaltal távol 
vagyunk attól, hogy a tizenhatodik századról azon kicsinylé.:;sel szól
junk, melylyel azt emliteni szokták; mart mi gazdagnak találjuk fc
nyes nevekben, a szellem élánkségében, minöt a megelőző korszak 
nem ismert, s müvészekben, kik a phantasia ercdoti~ógc s egyénibb 
és hazatiasb érzelmek által tiintck ki. Ha visszaemlékeziink azon 
sz~rencsétlenekre, kik a rosz izlésnek hódoltak, miért felednők el 
azokat, kik meg tudták magukat attól óvni. Az igaz, illyenek ke v e sen 
vannak; de nem volt-e mindig csekély a választottak száma? 

T a 11 11 o. 
Valamennyi fölött áll a sorrentói származásu 1'orquato Tauo 

(1544-95). Szelid, nyájas, nyögdécselő lélek volt, hiányával azon 
erönek, melly szembeszáll a sors csapásaival és növekszik azok sulya 
alatt; az érzékenységbeo volt érdeme és bünhödése; a mi századunk, 
melly nem tudott megbarátkozni az ö költeményének formájával, 
meleg érdeklödéssel van személye és mysteriosus ezenvadései iránt. 
Kora gyermekségében megszerette atyja beiolyása alatt, ki nemes 
és költő volt, a verseket s az udvari légkört; s habár atyja, kinek ke
serű tapasztalatai voltak, ügyekezett benne ezen hajlamot kioltani, 
elhatározta magában, hogy költövé lesz. A természet azonban nem 
nagyon erősen sarkalta öt a költészetre, mit legjobban bizonyít azon 
körülmény, hogy a költés különféle nemeiben tett kisérletet anélkül, 
hogy egynél határozottan meg tudott volna állapodoi, hasonlóan azon 
szellemhez, mellyet kevésbbé az alkotas szükségc vezet, mint a szokás 
mások müvei felett elmélkedni. Az ö muzsája mogki'sérlé a lyrai, a 
tragikai, a rcmantikai, az epikai, a lovag s a vallásos költészetet. 

Atyja védszárnyai alatt 1562-ben kezdé költői pályáját egy 
R i n a l d o czimü költeménynyel. Őt is elvakítá Ariosto ragyogó 
szelleme, mint a többieket. Ariosto neve korán fölébresz té az ifjuban a 
nemes versenyvágyat, ki a ferrarai költőnek leggyengébb oldalát 
tekintve, azt hitte, hogy fölül fogja öt mulni az alak szabályosságá· 
ban, melly Ariostőnál hiányzott, kivelazonban Tasso eszmegazdag
ság s a képzelet hatalmának tekintetében a versenyt ki nem állja. 
Dantéról is csak ritkan beszélt, mig ellenben Carnoeost bámulta, s ö 
is egy modern eszmét keresett költészetének tárgyául, mellyet Virgil 
modorában kivánt fóldolgozni. Camoeos dalaiban nemzetét diceöitette1 
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Tasso hos,zu habozás után az egész keresztéuység közös nagy tetté
nek megéneklésére határozta el magát. 

Milly nagyszerű feladat ! Az első, sőt egyet) en vállalat, melly
ben egész Európa egyesül, hogy haJ·czoljon Ázsi a é s L i b i a 
n é p e i e ll e n 1 nem Helenáért, vagy nem azért, hogy Róma ,magas 
falait építsek, de a kereszt civilisatiójának védelmére az izlllm kéjelgő 
barLarisruusa ellen; azért, hogy eldöntsék, vajjon essék-e vissza az 
emberi:o~ég a rabszolgaságba, a despotismusba, a soknejüségbe, v11gy 
pedig törjön előre sz egyenlőség és haladás ösvényén. Maga e tárgy 
tele van költészettel. Görögorszl\g és Egyiptom romjain egy nagy 
mult történetével találkoznak a keresztesek, Konstantinápolyban egy 
egész muzeum tárul föl előttök, melly mint zátonyra jutott hajó áll tel
jes fölszerelésével, s csak az emberek hiányoznak belőle, kik egyk<>r 
e hajóban voltak. A bibliai történet megnépesit visszaemlékezések
kel minden völgy et, minden ti11vényt; Libanon czedrusai Salamon ra, 
Jerikó róz11ái a Sunamitisre emlékeztetnek ; Dávid örvendezése, Jere
miás keservei, Józsua győzelmei és a visszaesé11 a rabszolgaságba, a 
próféták beteljesedett jóslatai, az első ember kertje, és az Isten fiának 
bölcsője, a kert, hol Krisztus szenvedett, a kereszténysP-g legszen
tebb helyei az epikni muzsa minden léptét szent dicsfénynJel kör
nyezék. S milly festői az öltözetek, szokások és erkölcsök ezen ve
gyüléke, mellyet Európa minden tájairól, a siciliai 'l'ancrédtól a dán 
Swenoig, egybegyülve látunk! Az erö, a változatosság, a kalandok, 
a határozott és független akarat századai voltak ezek, midön minden 
kastélynak, minden ne10esnek külön története volt, minden püspök 
egyaránt harczolt a C3atatéren s vitatkozott s zsinatokban. Sem egyes 
f('jedelem, sem ~gyes vezér nem állapitotta meg az expeditiók ren
dét, mellyet aztán az erubcrek ezreinek gépiesen teljesiteniök kellett 
volna; hanem a legszegényebb ajtatos gyalog harczostól kezdve a 
legbüszkébb lovagig, mindannyian azért indultak utra, hogy karjai
kat Krisztusnak felajánlják s tehetségök és tetszésök szerint a leg
jobban s~ulgálhassanak. Férfias, hajthatlan akaratok egyesülése volt 
ez, melly szilá.rd jellemeket, vakmerő vállalatokat hozott létre, s 
rnindannyit csak egy nagy eszme lelkesité, - a kereszténység 
eszméje. 

Itt egyesültek tehát vallás, visszaemlékezések, veszélyek, lova· 
giaeság, vakmerő vállalkozás, melly számos akadálylyal találkozott, 
s eredményeiben tulszárnyalta a várakozásokat, habár a hozzákötött re
ményekkel ollykor nem is egyezett meg. Ezen tárgy korszerü volt, mert 
a törökök fegyverei még félelmesek voltak, e a veszőlyeztetett Europa, 
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mellyet a keresztesek utolsó tette, a lepantói csata, nem biztositott 
még teljesen, ujabb küzdelemre lelkesült a félhold ellen. 

A költiSi szeHemnek elég volt e tárgyat észrevennie, hogy azon
nal fölismerje s átérezze annak kitün8 fontosságát j mindazáltal Tor
quato Tasso sokáig ingadozott ezen tárgy és más sokkal csekélyebb 
fontosságnak között. Az ö habozása a.z els8 és a második keresztes 
hadjárat között megfoghatlao lenne, ha tekintetbe nem vennők, hogy 
Virgiliusként szüksége volt a hös egységére. A második keresztes 
hadjáratban a királyok fegyverkeztek, az elsőben egy scm vett kö
ztllök részt j Tassonak tehát meg kellett volna hamisitnia a történel
met azáltal, hogy egy vezért kellett volna fölállitania, kinek akara
tától függjenek valamennyien, hogy egyesítve 8ket "megszabaditsa a 
szent sirt, us visszavezesse "a tévedöket a szent jelvények alatt." 

Az ö hősének is istenfélőnek kell lennie, mint Aeneasnak, s nem 
csak erényesnek, mint Virgil hősei, de vallásosnak is ; szerelern ké
pezi az A e n e is-nek csomópontját s ennek kell itt is végig voq.ulnia ; 
miután az első két énekben elénk tárta egész Európa fenséges had vo
nulását, ecsetelte Ázsia és Afrika viszálkodásait, beleszövi Tank red, 
Erminia, Clorinda, Rinaldo, Armida szarelmeit i Averno istenein, k 
egy tanácskozása azzal végződik, hogy fiatal leánynak el kell csábi
tania egy keresztény lovagot i az erdőnek megbüvölé11e, melly az 
ostrommüveletekhez szükséges fát szolgáltatja, megszünteti a vállala
tot, mig nem két követ, kiknek neve alig van megcmlitve, az Atlanti
tengeren át nem megy, kiragadni Rínaidot az élvezetekböl, hogy 
jöjjön olly messzire egy fát kivágni. Ezután minden ezerencsésen kezd 
fejl8dni; Jeruzsálem megvétetik j de a megoldott fogadalomnak nagy 
eredményéhez, Krisztus sirjánál, csatlakozik Armida kibékülése Hi
naldóval, ru i nincs kimond va, de sejthető, és Erminia sorsának bizony
talansága. 

Ezen szerelmi románczok, mellyek a költeménynek kétharma
dát betöltik, a sentimentalismus és puhaság jellegét nyomják a tisztán 
harczi vállalatra j s ez leszállifja az egészet azon vállalatok és ostJ·o
mok szinvonalára, mellyek a történelemben olly gyakran előfordul
nak. Tasso, kiben annyi negativ hiba volt, nem birt elég erővel, hogy 
önmagából induljon ki, hogy azonositsa magát hőseivel, kiket festett, 
hogy érezzen velök, érezzen azon korszakkal i B ezért folyamodik a 
képzelődés természetfölötti segélyéhez. Midön Tasso saját érzelmeit 
követi, mindig magával ragad, mint Oliodo és Sofronia, Erminia és 
Armida episodjaiban, mellyek arnilly jók compositió tekintetében, 
épolly helytelenül vannak alkalmazva. A mü többi részében több-
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11yire meaterkéJt festés uralkodik; a p hantasia helyet az .!sz foglalja 
el, a lelkesedést námitás pótolja; nem birt meaterének Camoensoak 
müvészetével, ki költeményében saját nemzetét dicsőitette; a habár 
Tancred és Bocmondo alkalmat azoigáitattak neki, Olaszországról 
mégis mindössze csak két versben tesz emlitést. 

Még mielőtt költeményét tervezte volna, irt egy é r t ek e z é a t 
a h ös költemé n y r ö l, tanulmányozta Aristoteles t a ez3el együtt 
elemezte Virgilt és Homert i mindeo megjelenő uj költöi müvel meg 
akart ismerkedni, s talán épen ez volt oka, hogy csak igen késön 
kezdte érezni szükségét a mélyebb értelemnek, 1) s midőn ennek hiá
nyát észrevette, Ugyekezett azt az allegoriával pótolni, ami értbetlen 
fölösleges dolog volt, ameunyiben phantasiá:jának szabad röptét az 
elmélet, a psychologia, a történelem, a metaphysica merev korlátai 
közé szol'itotta. 

Tudom, hogy korunknak s barátaimnak szemökre vetették, 
hogy Tassot nem eléggé méltányoltá.k; azonban a függetlenség, mally
re féltékeny vagyok még azzal szemben is, kit tiszteJ.ek, jó biztosíték 
részemre, hogy nem kedvtöltéiből födöm fel azon muuka szerves 
bibiit, mellyet minden olasz először olvasott, mellyet tud könyv nél
kül, mellyet hallott énekelni Mergellina partjain és V eleneze gondo
láiban. Olly nagy hatással van az ( laszok~a, ezen mindenekfölött zene
kedvelő népre, a kii)t(ii harmonia, melly ezen müben kezdettől wind
végig uralkodik! Tassot azonban a gyönyörü episodok teszik nép
szerűvé, bizonyítékaut annak, hogy ezek nincsenek az egészszel 
összefüggéRben s nem csupán azon korszak sajátjai, mellyet fest, de 
bármellyikben megtörténhetnének; nemkiilönben azon elegiai han
gulat, melly végig vonul elbeszélésén, a mellyet még a boldogság 
per·czeiben is megtart. Az édes melancbolia, melly költeményét át
lengi, olly élénk ellentétben áll kortársainak burleszk hangjával; a 
lovagiasságnak, mellyböl a többiek tréfát üztek, ö komoly és nemes 
oldalát ragadta meg. Ki tagadhatná bámulatos müvészetét az elbeszé
lésben? Az érdekeltséget tudja mindig fentartani, a kiváncsiságot 
fölkelteni, akadályok által fokozni, s daczára annak, hogy minden 
ének kezdetén előre megmondja a tartalommutatóban az eredményt, 
mindvégig folyton feszült figyelemben tud tartani. 

Valódi nagyságra, mindazáltal soha sem emelkedik ; BZ alkal
mat a valódi költői erő kifejtésére elszalasztja oH y módon, me ll y még 

') Lásd Gonzagához irt levelét, 1675. juu 15-rill. 
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a középszerllseg által is ~szrevebetl:l. A paradicsoroot kell fe11tenie i 
mit tesz? Sc i p i o á l mát keresztény mezbe öltözteti i 1) a küvet
ségck másolatok Titus Lwiusból j Gottfried Aeneas szólamaival bá
torítja barczosait; a Földközi- és Atlanti-tengeren való utaz:As nem 
egyéb Astolfo utazásánál Ariostoban i a párbajok hii leírásai a 
korabeli lovagias párbajoknak; 2) megható beszédei az ékesszólás 
tankönyvei után készültek j Gottfried mondatai moralis értekezések· 
ből vannak összegyüjtve, ki tökéletes hadvezér, de annyira nyugodt, 
hogy képtelen minden szenvedélyre; Tancred valódi hlis, azonb'\n 
szerelmi bonyodalmai nem ragadják nagy tettekre; Rinaldo bizarr, 
s nem tűnik ki más által, minthogy a sors Soliman megöléset reá 
bízza. Taseo nagyon is hódolt korszaka hizelgő geniusll.nak s a "ma
gasztalás tengerén mindig duzzadt vitorlákkal evezett ; 9) a meeter
kélt szellemben ügyekezik fölülmuini elődeinek szépségeit, de a tul
zásaal azokat gyakran elrontja ; 4 ) a legszebb helyzeteket tönkreteszi 

t) Még szolgBibiJ m6doo utl.ooz:aa Scipio álmát a Gonzaga Here u les hall.l&m irt 
eoekbcu, mellyben Tasso, Galileinek kortArsas Columbus és V11sc6uak egy sBbad

dal későbbi ut6da, igy ir: 

V edi come la terra in cinque cerchi 
Distinta giace, e ebe ne soo due sempre 
Per algente prnioa orridi e inculti j 
Deserto é il terzo ancora, e ebe si stempre 
Pare, e si sfarcia negli ardor sovercbi ; 
Restao sol quelli frequent&ti e culti, 
Ma souo ali' uo del' altro i fatti occulti. 
Quanhl interposta in loro e vaste e nude 
BoJitudini Hcorgi, e 'n ogni parte 
Quasi maccbie cosparte, 
Lor come iso le il mare intomo cbiude j 
E que) ebe 'n voce 'n ('&rte 
É ocean cbiamato, ed ampio e magno, 
Cbe ti Hembra or, se non uo piccol stsgno? 

•) Ami a pArbajokat illeti, Tasso az ö korszakinak Justinianja volt, kire 
miot or;,culumra hivatkoztak becsületkérdésekiJen. 

3) V an egy canzoneja V. Sixtus magasztaláHlLra, mellybeu keresi & kegyes-
séget mindenfelé, anélkül, bogy megtaliini : 

Ove 6a cb'io la scerna? 
Piú beHa ebe 'n avorio o 'n marmi o 'n oro 
Opra di Fidia, in te (se 'l ver cootemplo) 
Ha la clemenza e nel tuo core il tempio. 

') Dante Ugolinór61 ~tzt moodja, hogy dühében mindkét kezét megharapta; 
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tulzásokkal : mindamellett annyira kedves, hogy szinte fáj öt birálni, 
miként fáj a barátnak megmondani a hibákat. 

Ferrarai Alfonz herezeg udvarában élvén, az udvat·onczok el
kerülhetlen irigységének s Eleonora herczegniS hajlamainak tárgya 
volt; e talán ezen hajlamok birták a n a g y l e lk fi Alfonz t reá., hogy 
Tassot a Sant-Anna té bo lydába zárassa. Azon hét év ( 1579-86) alatt, 
mellyet a tébolydában töltött, más tette klizzé költeményét, melly 
még nem volt egészen kisimitva; a siker rendkivüli volt, a mii gyor
san elterjedt egész Olaszországban s bámulókat és ellenségeket szer
zett neki.J) Nem említvén azokat, kik a jóknak soha sem bocsátanak 
meg2), az Aceadernia Crusca, melly mint valamennyi tudós társaság, 
olly szivesen megtaglldja az élöktiSI a dicsllségct, hogy a balottaknak 
adja, eléje tette PuJcit és Bojardót, kifogást téve az inventio, a jelle
mek, az incidensek, a styl ellen; Salviati, ki két kötetben foglalkozott 
Boccaccio irályával, csupán a Tassoét találta rosznak, még G<1lilei is 
föllépett ellene. Ha azonban figyelmen kivül hagyjuk a formák meg
bocsáthatlan érdességét s azon sophistikus okoskodást, mellyhcz a 
másban rnindig hiuát keresö nyomorult vágy folyamodik, több szem
rehányás, mellyeket neki tettek, ha nem is emelkedett szempontoka t, 
de legalább is finomabb izlést tanu~it, mint amiilyennel a tizenhatodik 
században találkozhatunk. 

Tasso elhatát·ozta magát a vedelemre; azonban, ugy látszik, le
gyözöttnek tekintette magát, midiSn megkezdé legjobb éveinek mun-

Ta-so Piutóról azt énekli, hogy dühében mindkét ajltát megharapta. Képz~Ijük a két 
jelenetet )<•festve egymás mellé állítva. 

Saj:itoágos, hogy Tasso wennyire eltér a gy~okorlatban azon szabályokt61, 
mellyeket elméletben másoltnak adni tud: , A nagyszerííség, mond Dell Arte Poetica 
czin>Ü müvében, könnyen dagályos,úggá fajulhat. Rogy a dagályossé.g hibájába 
ne essünk, kerülnünk kell a félénk apr6Iékossagokat, min!lk, hogy mondat mondat
nak, ige igt\nek, név névnek minden részletben megfeleljen. Kerülni kell az anti
thesiseket, millyenek példt\ul: Te gyors gyermek vagy, én agg éa liUisu. Csak a kö
zépszerüség azokott a 1:1egély szólamaival büszkélktldni, mellyek amiily nagyon 
gyönyörködtetnek, épolly kevéssé inditanak. A styl nagyszerlisége ugyanazon 
okokból er. d, mellyek ha id!lu ldvül haszuáltatnak, a dagályooságot szülik, melly 

a nagyszerűnek t!lozomszédja " 
1) Hat hónap alatt hat kiadt\st ért, öt év alatt tizennyolczat; egyet Franczia

orsz~gban, hol Bal,;ac, a dic.<!lség o atogatója, ezek ot mon<lá: Virgil az ol..a, hogy 
Tasso nem euö, és Tasso az oka, hogy Virgil nem egyetlen. 

") S' opre d' arte e d' ingegno, amore e r:elo 
D' onore han premio, ovver perdono in terra, 

D.,h non sia, prego, il mio pNg11r deluso. Rime. 
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káját átalakitani egy majdnem egészen uj költeménynyé, mellyben 
több fig.velmet fordítva a történelmi igazságra, került több irályi hi· 
bM, kijavított néhány oda nem illő eseményt és a kéjelgö szerelern 
jeleneteit a családi boldogság jeleneteivel helyettesítette. Argnntból 
Hectort csinált, ki hazájának védelméért harczol j a Ri na Ido helyébe 
Ruggerónak elbűvölt börtönét Libanooba helyezte, s onnan barátai 
által szabadittatja ki j végül Ertnini a e p e d ö sz e r e n cs é t l e n 
sz c r e lm é t kihagyta. De vajjon a c1·itica hibnja-e, ha a ki.iltöi tiíz 
kialudt? Az utbkor, melly az Orlando furioso eiRÖ kiadását a máso
dikért elfeledte, félretette a M e g h ó d i t o t t J e r u z s á l em e t, 
hogy ujra olvashat<sa a Megszabadított Jeruzsálemet.!) 

Hzázada mindazáltal, daczára igazságtalanságának, Tassót ma· 
g as polezra emel é, midön a felett vitatkozott: vajjon ö nagyobb-e 
vagy Ariosto? Ariosto a szabadriiptü, élénk, fékezetlen képzelödégÜ 
költö, ki játszik egyaránt tárgyával és olvasóival, ki meg5zakitja az 
ottava-kat és a verseket, valamint az episodokat, ki négy öt egykoru 
cselekvényt szerepcltet egymá!! mellett, s kinek mindent megbocsá
tunk a fénye:~ elegan ti áért és a Ic ed ve:~ élénkségért; Tasso a komoly 
grácziának, a megváltoztathatlan plasztikai formának embere, a nyelv
fordulatokban szegény, a rímelésbeo gy/inge, minden lépé;;t példákkal 
akar igazolni, semmi bonyodalmat oem koczkáztat, hacsak a föcsc
lekvény lassitása vagy gyorsitása azzal összefüggésbe nem hozhat/l. 
Ariosto a pogány renaissancenak kifejezése a Mediciek korában, a 
külsö forma, a testi szépség ama mámoráva!, az érzelmek hevével, az 
élet viharos •·ohamával s a phantasia kápráztatásával; Tasso a ke
resztény szellem visszatérését jelenti azon áhitatos beoyomásban, 
mellyet gyakorol, a lovagok nagylelkűségében, az ájtatos szertartá· 
sokban, a megbánásban, a nemes, méltóságteljes szigorban kezdettől 
egész végig. Azonban az inventio és az emlékezet igen gyakran bito· 
rolták benne az igazi hit helyét; s ezen habozó költeményben, ezen 

1) Scrissi di vera impresa e d' eroi veri, 
Ma gli accrebbi ed ornai, qua~i pittore 
Che fioga altrui di qucl ch' egli é migliore, 
Di piú vaghi sembiauti e di piú alteri. 

Po~cia coo occhi rimirai severi 
L'opra; e la forma a me spiacqU6 el' colore ; 
E l' al tra oe formai, masl ro migliore ; 
Né so se colorirla io carte io spcri. 

Sooetti eroici, XXIII. 

XVI. 41 
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beteges kedvességben észrevehető az erőtlenség, melly az irodalmat 
és nemzetet egyaránt elfogta. 

Ebben nagy része volt Tasso saját hajlamának, ki egyike azon 
jellemeknek, mellyek arra látszanak rendeltetve lenni, hogy szenved
je!lek. Még miután börtönéből kiszabadult, sem volt elég ereje; hogy 
otthagyta volna az udvarokat s hogy mint nagy-ember saját méltósá
gával megelégedett volna; fölváltva panaszkodott és könyörgött, mig
nem Rómából meghivást kapott, hogy a capitoliumban tegyék fejére 
azon koronát, melylyel egykoron Petrarca tiszteltetett meg. Elment, 
de teljesen hanyatló egészségben; B a helyett, hogy a palotákba ment 
volna lakni, a Sant' Onofrio zárdába vonult; B ezen a magas helyen, 
melly annyira alkalmas, hogy onnan az elmult dicsőségek városát 
szemléljük, meghalt ötvenegy éves korában, B a koszoru csak kopor
sójának jutott. Mindig vallásos lévén, s kUlönösen éltének utolsó évei
ben, kisérletet tett egy bibliai. költeménynyel is : A v i l á g t e r em· 
t és h é t n a p j a czim alatt. Am i n t á j á t már említettük (XV. könyv 
294.1.), ugyanazon hibákkal bővelkedő dráma, mint a J e r u zs á l em; 
az érdeknek kárára van s a részvétet megsemmisiti az, hogy a jelle
mek vagy természeten kívüliek, vagy természetfölöttiek. T o r r is
m o n d o czimü szomorujátéka egy ifjunak nővéréhez való vérfertöző 
szerelme, tele van re~ényes ármányokkal, mi akkoron nagyon diva
tos volt. Tasso sanettjeit és canzonéit legjobbaknak tartják Petrarca 
költeményei után; de senki sem olvassa, valamint kevesen úlva!!sák 
prózáit is, mellyekben hiányzik az erő. 

!Uarini. 
Hires epicusa volt még ezen korszaknak a nápolyi Giambattista 

Marini ( 1569-1625), gazdagabb, de fékezetlen phantasiával. Atyja 
ügyvédi pályára képeztette, de Marini hajlamainak hódolva a költé
szetre adta magát. 1) Piemontba tévén át lakását C u c c a g n a (Dö-

l) Pi ú d' una volta il genitor severo, 
In cui d' oro bollian desiri ardenti, 
Stringendo il morso del paterno impero, 
Studio iuutil, mi dbse, a cha pur tanti? 
Ed a forza piegó l' alto pensiero 
A vendor fo le ai garruli clienti 1 

Dettaodo a 11uesti supplicauti e a quelli 
N el ra u co foro i q neruli Iibelli. 

Mn. percbé puote in noi natura assai, 
La Jusinga del genio in me prevalse1 

E la toga deposta, altrui lasciai 
Parolettc smaltir meudaci e false ..• 
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zsölé8) czimii miive miatt I. Károly Eml\nuel elzáratta azon hiede
lt.mben, hogy öt gunyolja benne, miután azonban bebizonyította, 
hogy ezen munkáját jóval előbb írta, mint8om a fejedelmet ismerte 
volna, szabadon bocsáttatott A herezeg ezután pártfogójává lett, 8 
anyago t azoigáitatott nel( i egy A d o n i 8 czimü hö8köJteményhcz. 
Ebben hiában keresünk erkölcsösséget, nemes érzelmeket j hiányzik 
benne az érdek is, melly nem füzhetö te1·mészetrólötti lények ezenvc
déseihez és örörneihez, sem olly helyzetekhez, mellyekbe nem kép
zelhetjük be magunkat: a szépség föl van itt áldozva a nagysze,·ü
nek, a tisztaság az üres csillámnak. Marini e tárgyból az O r l a n d o 
fu r i o so-nál jóval hosszabb költeményt csinált (ö~szesen 45,000 
vers), mellyben minden ének majdnem külön képet alkot, wind
egyiknek külön c zi me van, minök például: a sze r e l em p a l o t á j a, 
a s z e r e 1 e m m e g l e p e t é s e , a B z o m o r u j á t é k , a k e r t. 
Marini könnyed és harmonicus 8zinezö• lévén, gazdag költői érrel, 
könnyü ven;eléssel, melodicus rímekkel B változatos kifejezésekkel 
rendelkezvén, mesterileg tudta elöadni még az ollyan dolgokat is, 
mellyek a kiilté8zcttel különben meg nem férnek. Ami inventiójában 
monoton és gyönge volt, azt kénytelen volt folytatólagos lciráso kkal, 
ellentétes érzelmek, képek, festések egész sorával pótolni, nem gon
dolva sem az egészséges kritikával, sem a javitáasal j egyedüli 
szabálya a szeszél y volt, 1) kéjelmesen átengedvén magát eszméj köny
nyüségének, anélkül, hogy fáradságot vett volna magának azok meg
válogatására vagy némell y ek elhagyására,a legunalmas b dolgokat vers
he szedte s egy sakk-játszmát Venus és Mercur között l to veraszakba 
irt le. 2) Egyébiránt ll soha sem fogta föl az élet komoly oldalát; az 

Legge omai piú non v' ha, la qua! per dritto 
Punisc& il fallo e ricompensi il merto ; 
Sembra quanto l. sin qui deciso e scritto 
D' opinion confuse abiuo incerto ecc. 

Adone, canto IX. 
•) É del poeta il fin la meraviglia; 

Chi non sa far stupir vada alla striglia. 
,) A XVIH. ének néhány versszaka, mellyeket Sismondi (LiUer. du Midi) 

mint legszebbeket idéz, elégHégesek, hogy megismertessük az olvasőt az Ö nem 

válogató modorával: 
Con la tenera mano il terro duro 

Sp inge contro il cinghial, quanto piú tJuote; 
Ma pi ú robusto braccio e piú eecuro 
Penetrar non potria dov' ei percote; 
L' acuto acciar com' abbia un 11aldo muro 

Ferito, ovvero una 1cabro1a cote, 
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élvezetek embere lévén, a körülményeket f'ólhasználja, földolgoz min
den kínálkozó tárgyat politika, a nemzetiség érzete, bátorság nélktil; 
csupa emphasis és hangzó rimek j a kéjelgés nála rendszeres, szem érem, 
de egyszeramint kicsapongás nélkül j s mindenekfölött magát előtérbe 
tudván tolni, kihizelgi magának a dicsőséget, mint mások kihízeleg· 
nek valamelly állást. 

Alig tette közzé A d o n is -át, ötvennégy éves korában, az egekig 
magasztalták j az érzékingerlő festés, a kimeríthetlen változatosság a 
ezerelem leírásaiban; a költői phantasia tüze azon emberekkel szem
ben, kik a hibátlan tisztaság maniájával gyötörték magukat, az ö 
hibáit nemcsak megbocsáthatóknak, söt szépségeknek tüntették föl. 
Károly Emánuel lovaggá tette öt j Párisban a Rambouillet-kör hízel
gésekkel halmozta el öt, mellynek kényes tagjait ki tudta magával 
békíteni, s egy iskolát alapitott a azerelmi kalamdok költöiböl; Medici 
Mária, Francziaország királynője, kétezer scudo évi nyugdijat utal-

Com' abbia in uu' ancudine percosso, 
Torna senza trar fuor stilla di roaso. 

Quando ci6 mira Adon, riede in se stesao, 
Tardi pen&ito, e meglio si consiglill ; 
Pansa a lo scampo suo, se gli é permesao, 

E teme, e di fuggir partito piglia, 
Perché gli scorge, in riguardarlo appresso 
Que! fiero lume entro l' orreude ciglia 
Che ha il ciel talor, quan<lo tra nubi rotte 
Con l7·idente d i fuoco 11p1·e la not te. 

Mnga Simondi megrójja 8t a következ8 versekben kifejezett eszme mi11tt s 
mégis windenki tudja, mennyire magaoztaltó.k ennek görög idyllisí-gét : 

Col mostaccio cru<lcl baciar gli volle 
Il fianco ere vincea Je nevi istesse; 
E credendo Iambir l' avorio molle, 
Del fier den te la stampa en t ro v' impresse; 
Vezzi fnr gli urti; 11.tti amorosi e gesti 
N on le insegn6 natura altri che questi. 

Jobb a következö stanza, mindazáltal a köz~pszerüség sem dicseked11éh 
vele, annyi a fölösleges s az üresség benne: 

Arsero di pietate i ft·eddi fon ti, 
8' intenerir le dure querce e i pini ; 
E scaturir dalle frondose fronti 
Lagrimoai rnscelli i gioghi alpini; 
Piauser le Ninfe, ed ulular da' monti ; 
E da' profondi lar gioghi vicini 
Driadi e Napée stempraro in pianto i lumi; 
Quelle ch' amano i bosr.hi, e quesli i fiumi. 
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ványozott r~szére j s valahányszor tnlálkozott vele, megllllitá aranyos 
hintaját a köllö előtt, ki az ö testi szépsegeit hatszáz versben meg
énekelte. Mig Tassónak annyi pénze sem volt, hogy magán ak diny
nyét vehessen, Concini ötszáz scudót utalványozott Marininak arany
ban; s ez a miniszterhez menve, ezeret kért kitizettetni. Midön a 
miniszter azt mondá neki: "A manó ban, meglátszik, hogy ön nápo
lyi," Marini igy felelt neki: "Excellcntiád, szerencRe, hogy harom 
ezeret nrm baJlottam ,·olly kevéssé értem az önök franczia nyelvét." 
Midön visszatért Nápolyba, a diadaliveken illy felirat díszelgett: "ll 
Malini mare d'incomparabile dotlrina, spirito delle cctre, scopo delle 
penne, materia degli incbios tri, felice fenice, decoro dell' alloro" (Ma
ríni, a páratlan tan tengere, a lyrák szelleme, a tollak czélja, a tinták 
nnyagja, boldog phönix, a borostyán disze). Ennyire istenitették azt, 
ki tudta egyesiteni az olasz typust a spanyollal, a zene barrnoufáját a 
túlzással! Achillini (1574-1640) igy szólt hozzá: "Lelkemnek leg
mélyebb meggyaz.ödése, hogy te Toscana, a latinok, a görögök, az 
egyiptomiak, a chaldaeusok, a zsid6k valamennyi költőjénél nagyobb 
vagy ;"' Achillini, kinek tehát olvasnia kellett az egyiptomi és chal
daci költőket, maga is egyike a legkülönczebb költöknek, s égig ma
gasztaltatott, l"' int a költők n o n p l us u l t r á j a, kit XIII. Lajos 
tizennégyezer scudóval jutalmazott egy canzon áért és egy sonettért, 
melly igy kezdődik : I z z a d j a t o k o h t ü z e k, h o g y o l v a d -
j a n ak a z é r c z e k. 1) 

Dc a magasztalások akkoron divatosak voltak j s ezek az iro
dalmi szájhösök, kik nagy számmal voltak a társadalomban, azépen 
hódoltak a divatnak, a dicsőítés napszámosaivá szegödvén egy enge-

1) Achillininek egy epigrammja igy haagzik: 

Col fior de' fiori in mano 
Il mio LesiJin rimiro, 
Al fior respiro, e 'l pastorel sospiro, 
ll fior sospira odori, 
Leshin respira ardori ; 
L'odor dell' uno odoro, 
L'ardor dell' altro adoro, 
Ed odorando ed adorando, i' sento 
Dall' odo1·, dall' ardor ghiaccio e tormento. 

Még maig is olvashat6 Bolognában az ö tiszteletére készitett következi! 
felirat : D. O. M. Claudia. Achillino. loci. genio. e. ll'IJ99Utu. quid. aupra. mortale. 
!piranti. lPgum. scientifico. pa1·iter. atque. od. admh·ationem facundo. inte1·preli. 11no. 
jam. ve1·bo. 111U8ageti. omniacio. eto. 
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delmes csapat hü támogatása meiiett bizelegtek az aljas szenvedé
lyeknek, megénekelvén saját diadalaikat, s azt hivén, hogy szép 
uralkodni a század felett, bármilly módon ezerezzenek is maguknak 
hírhedt existentiát, melly a koporsóval véglegesen be volt fejezve. 
Már láttuk a Tasso elleni támadásokat, de ha ö pityeregve válaszolt, 
mások erélyesen feleltek. Lármás viták folytak Noris atya és Macedo 
atya között, Moneglia és Magliabecchi, Viviani és mások, de főleg 
Alessandro Marchatti és Borelli között j Sergárdi és Gravina között 
ök(Slre került a dolog i a Tassonival való verekedés, mellyre Aristote
les és Petrarca feletti vita adott alkalmat, pörökkel és bezáratások
kal végződött i Pullavicino biborookot gyalázatosan bántalmazták j 
Giacomo Torellinek éjjel ujjait levágták j Geminiano Montfmari mo
denai bölcsész nem egy kardszurást osztott ki és kapott j sokat ve
szekedett a nápolyi Antonio Oliva, ki elfogatván mint egy gyaláza
tos társaságnak, az ugynevezett fe h é r e k n e k tagja, melly Rómá
ban VIII. Sándor alatt keletkezett, az ablakon kiugrott a kinpadon 
történt vallatása után. 

Marini egy, Hercules müveiröl szóló sooettjé~en összetéveszt
vén a nemei oroszlánt a lernai hydrával, ebből olly vita keletkezett, 
mintha egy fontos dogmáról lett volna szó, s főleg a genuai Murtola 
Gáspár, Károly Emánuel titkára s a M o n d o c r e a t o szerzője, tá
madta öt meg legerősebben. Az epigrammolmak, sonetteknck, pas
quilloknak egész özöne jelent meg ; Murtoleide, Marincide czimck 
alatt a legnagyobb gorombaságokat szórták egymás ellen. Murtola 
versenytársára lőtt, de nem találta, amiért bitófára került volna, ha 
Marini nem veti magát közbe érte i ez nem gátolta Murtolát, kinek a 
jótett lelkét nyomta, hogy azzal vádolja Marinit, miszerint gyalázta a 
herezeget Tommaso Stigliani is, Basilicatából, ki a jó utról letért, 
hogy versengjen az ünnepelt tel, a N u o v o m o n d o-ban szeszélyes 
képzelődésének csillogtatásával elkezdte csipkedni a ked\·elt költöt 
az u om' marin o jelképe alatt; ez le Smorfie (a fintorgatás) 
czimü sonettekbtn és levelekben önt6tte ki epéjét, azután az A d o n is
ban; elannyira, hogy a támadó megrémülve a meggyalázó halhatat
lanság felett, megalázta magát; de midön Marini meghalt, szigoru és 
kiméletlen birálat alá vette A d o n i s-t az O c c h i a l é-ban, mellyben 
még jó kritika. sincs azon munka ellen, melly azt annyira meg6rdemelte 
volna; s mindenki fölháborodott a vakmerő ellen, ki követ mert dob
ni az oltárra, t) 

1) A11 Adonu-hoz irt előszavában, hol ezen régi Hago hasoni6an a mostani
~ol kifejti saját rendszerét, Marini nem tagadja, hogy sokan megtagadták a töm-
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ltletaphorák. 
Mariniban az utókor a tizenhetedik század ízlésének typusát 

látja kifejezve. Érdekes lenne kutatni az okot, melly általánossá tette 
Európában ezen időben a dagályosság és a dicsékvés ízlését mind az 
irodalomban, mind a müvészetben, még azon népeknél is, mellyekre 
nem nebezedtek az olaszországi nyomorok. Németországban a Lohen
stein-iskola, Angliában az euphuismus, Spanyolországban a gongo
rianusok, Francziaországban a précieuses-ök szerepeltek. Olaszország 
is meg volt általa mételyezve j de elégségesen be lehet adatokkal 
bizonyítani, hogy ha nem követé a többieket, nem is ő volt, melly a 
rosz ösvényre vezette a többieket. A legcorrectebb Petrarcában is 
lehet találni néhány czikornyás helyet s értelmi és szóbeli antitbesise
ket.1) Az utánzók, kik mindig a roszabhat választják, hivatkoztak 
reá, hogy menthessék a maguk hibáit, sőt még nagyobbitották azo
kat j annyival is inkább, minthogy nem érzett szenvedélyek felett ir
ván verset versre, mesterséggel kellett pótolniok a sziv melegének 
hiányát. Nyomát találjuk ennek a tizenhatodik század legjobb költői
nél is j s annál nagyobb mértékben, minél közelebb jutunk a tizen
hetedik század felé.2) 

j ént a bálványtól. A többi között ezeltet moudja ~ "Egyébar:ínt az én !i:önyvei
met, mellyek szabálytalanAágoltknl telvék, tiz scudójflval ti:.o:etik, a kik megkap
hatják, mig azokéit, !tik 8zabályosao irtak, a po• födi a könyvk(•reskeclésekben. A. 
valódi szabály, kedves lelkem, az, hogy tudjuk azt megszegni ltellö helyen és 
időben, alkalmazkodván a század azokásaihoz és izléseihez." Lettere, J 6;!7. 
127. lap. 

1 ) Del fiorir queste inna n zi tem po tem pi e, 
Morte m' ha morto, e solo puó farmorte 
Dalle cateue mie gran parte porto. 

") Gi,·olamo Britonionalt van egy sonettje 1530-ból, mellyet Crescimboni a 
jók közé soroz s igy kezdődik : 

Noscon tauti pensier dal mio pensiero 
Ch' io per troppo pensar, non so ebe penso ; 
E 'n tanti modi i miei penaier dispenso 
Che dar di me non so giudizio intero. 

és Curzio Gonzaga 1580-ból ugyanott : 
D'un ghiaccio ardente c d' un gelato foco, 

D'un pianto dolce e d' un timor audace, 
D'un desir folle e d' un sperar fallace, 
Mi nudrisco e consumo a poco a poco, 

Aretino tömve vRn illyenekkel, a egy helyen igy ir: "Az én fojezeteimben, 
mcllyek a nap forgásával bírnak, a benső érzelmek vonalai kikerekitik egymást, a 
szándékok izmai megerősödnek s a legbensöbb szenvedélyek arczélei ki

domboruloak." 
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Tasso bővelkedik illy képletes kifejezésekben, Ma1 ininál pedig 
özönével fordulnak ezek elő j próza-irók és költők nem tudván ellen
állani, legalább a fölöttök uralkodók elleni gyülöletböl, a spanyol 
imdalom befolyásának, vakon követték a bizarr fecsegés, az erő
szakolt eredetiség, a pattogó szócsillámok példáját, miknek az esz
mék és érzelmek hiányát kellett pótolniok. Mert valamennyi corruptio 
között legcsábitöbb az eszmékben való keresettség; s ha egyszer ez 
az ízlés lábrakapott, nagyon nehéz leszokni róla vagy meggyőződni 
annak roszaságáról. 

Illyenkor a földrajz, történelem, a világegyetem csak azért lé
teznek, hogy a kedvelt zsákmányt szolgáltassák, a metaphorákat j a 
pbrasisnak, a szinDflk kell uralkodnia a mélység helyett, az elmésség, 
a szikra csak azért kell, hogy a képet nagyszerUbbé tegye, a szépség 
töobé nem ezé!. A talentom az egyedüli divat, sa styl és a metaphora 
nagyUI·ai, hasonlón azokhoz, kikkel a világhan gyakran találkozunk, 
aranytól csillogó ruhában jártak, mclly alatt ing nem volt. Ezek a 
hamis, nyegle szellemek irtóztak a természetes től, a nyelvet elhanya
golták, a modorosságot grácziának, a dagályt fenségesnek, antithesi
seket ékesszólásnak, a szójátékokat könnyedségnek tartották j víz
kóros phrasisokkal takarják el a tárgy meztelenségét; ü tik az üllöt 
ruig megmelegszik. Az izetlen negélyzés és a paraszt trivialitas között 

A sim11 Gu11rini igy ir : 
Colci che ti !la vita 
A te l' ho. tolta e l' ha donato. o.ltrui, 
E tu vivi mescllino, ~ tu non mori? 
Mori, Mirtillo, mori ••.. 
Mori, morto Mirtillo ecc. 

s másutt ismét : 
Crudlt Amm·üli ebe col nome aucora 
D' amare, ahi lasso 1 amaramente inscg11i. 

Söt Ariostom\.1 is vanno.k hasonló helyek: 
Il vento i11t11nto di sospiri, e l' acque 
Di pianto, faccan pioggia di dolore. XXIII. 8 
Con l' RC([UO. di pietá l' acces1• rabbia 
Nel cor si spegne. XXIV. 34. 
Gettano l' arme in flno al ciel faville, 
Anzi lampade aceese a mille 11 mille. Ugyanott, l 00. 
Bació la cart11. diece volte e uiece; 
Le lagrime vietAr che w vi S]Hirse 
Se con sospiri ardenti ello. non b' ars!'. XXX. 7!1. 
T.~glia lo scudo e ~in 111 fondo fende. 
ll destrier punto, punta i pié a l' arena stb. 
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botorkázva a talentom nekik abban áll, hogy egyesitik a legkülönbözőbb 
eszméket, s miután az aljas legjobban megegyezik a dagálylyal, töb
bé nem eléggé illetlen, eléggé frivol kép, mellyet metaphorákba nem 
öltöztettek volna. A csillagok az lsten bankjának égő ara
n y a i v o l t a k és a n a p t e m e t é s é n e k v il á g i t ó fá k l y á i ; 
a hold az égi serpenyő palacsintája; a nap hóhér, ki 
sugarainak bárdjávallevágja az árnyékok nyakát, 
és a hóval födött Aetna-hegy a hegyek főpapja fehér kar
i n g b e n i Ciro di Pers hugyköve, mellyben szenved, márvány, melly 
beleiben növekszik, hogy sirjává alakuljon j Marininak az ö kedvesé
nek köpése t e j b a b, b ó p c h e l y j egy másiknak a rovarok, mel
lyek egy hölgynek fején fészkelnek, ezüst lovagok arany 
ru e z ö n i egy harmadik a lelkeket a lovakhoz hasonlitja, mellyek 
befejezvén futásukat az égbe"ll a z ö r ö k k é v a l ó s á g z a b j át fog
ják találni c s i l l a gis tá l ó b a n. 

t;gyház.l szónokok. 
A legnagyobb visszaélés ezen metaphorákkal a szószéken 

üzetett i elfeledvén, hogy az egyszerűség a legszebb disze az ékes
szólásnak, azt hitték, hogy az ököl és égnek meredö baj leghatalma
sabb eszközei. Maguk az akkori egyházi beszédek czimei bizonyságot 
tesznek ezen szarencsétlen maniáról. 1) Legbizarrabb ezen szónokok 

, ) Az isteni suretet zsarnoksdga pacagyricon neri sz. Fülöp felett Altogradi
tól. Az illatozó liliom benizzi sz. Fülöp felett Sesti Lajootól. Az ~9 politikáfa a 
napban és az átváltozoU Kriaztus ubeiben Pueeineili Alfonztól. Szü:r. Mária királyi 
nyárilaka, gyönyörü lakással a megtestesült Isten számára, 8 drága kövekkel jöldini
létt királyi palota a Fundamentum eius zsolozsmára épitve Cardasi LtlriJ,cztöl. 
Timante featménye pauegyricon assisi sz. Ferencz fólött Serafiui .l!'ereucz atyától. 
A bővitett keresztény állatkör, ~agy az isteni pr·aedeatinatio tizenkét jegye 111egmagya
rázva ugyanannyi jelvény által Drcxelius Jeremiás atyA: ól. Frá .l!'ulgenzio Arminio 
Monforte, nuscói püspök írta: Szabályzott Pltaeton a páduai Szent felett és Napfo
gyatkozás, mellyet a nagyok napjának halált oko:wtt czimü panegyriconokat, ez 
utóbbit IV. Fülöp halAla alkalmából. Saverio Accil!relli tollából kerültek ki a 
következök : A szere11C/le uj istensége a azent lev~t vitorlájávat a meaainaiak azámára 
(Messina 1669.) és A nazarethi szeretet ö1·ömei a paradiclOm tavaszdnak milveléadclel 
aföldün (Palermo 1700). 

A sokkal koruolyabb egyházi beszédek hasonló hibákban szenvedtek. Böjti 
hangszer, készitve a szent atyák áltat, és ö nagyobb tiszteletökre a a lelkek hasznára 
mPgszólaltatva különbözö ~~~ékesegyltázakban frá Gabriale Sarafino Boni di Lncca 
ál tal. - Séta az elm~k nagyobb jölemeté~~re, tele inventiókkal,. concatenatiókkal, 8clw

lastikus, politikai, tart~nelmi, e1·kölc11i ellent~tekkel, 11tb. ~r·ulmekkel, közmondásokkal, 
oktatásokkal, pa1·adoxonokkal, a[JQlogokkal, t!'éfákkal, jelv~nyel.kel. hasonlóaágokkal ú 
Vlá6okkal1 használat végett ajtatoll alkalmakra. Lncca 1678. 
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nál gyakran az eszmemenet; az egyik azent Antalban O vid metamo r
phosisaira bukkan j a roasik szent Domonkosban Hercules fáradalmait 
vé li feltalálni j a milanói Giuseppe Maria Form• ra hat értekezést kö
zöl M i l a n o u j n a p j a 1 me ll y a sz e n t B z e g b e n r e j t ő z ik 
czim alatt, mellyekben azt bizonyítja, hogy ezen ereklye nap, melly 
születik, mclly világit, melegit, táplál, szárit, mozog, nyugszik; 1) 

Lemene, IV. Fülöp fölött tartott halotti dics-beszédében bizonyitgatta, 
hogy ma g n um p i e t a t e e t ma g n i t u d i n e p i u m volt. Gia
como Luhiani magasztalta a z i st e n i d i c s ös é g n a p fo r d u l a
tát, s az istenség számjegyét Jézus legfenségesb 
n e v é b e u j szent lgnáczban n tüzes kardot, kiről azt ruondá, hogy 
nbiscajai Hercules, ki nevének lángjaiban hordja a Szerafinok fegy
vertárát, s a csodálatos rémck kiséretét kardjának villámában, mally
be több gyözelmet véshetnél, ruint a mennyit Ruggero a magáéba," 
s mentegeti magát, hogy nem mondhat róla eleget, mert "hiányzik 
neki a megszá.mlálhatlannak algebrája j" Xaveri szent Ferenczben az 
a p o st o l i A r c h i m e d e s t ; Borgiai szent Ferenczhen e g y sz e n
tet a nagyok között s egy nagyot a szentek között; 
szent Lajosban a tejutat, a mysticus havakat, az ár
n y é k v i lá g o s v i a s z f é n y e i t. 

Egy comói szerzetes, Giuseppe Paolo, igy kezdte böjti szent be
szédét: n Hogy a bünök, az ÖI dögnek ezen legionariusai ellen szám os 
hadsereget egye.>ithessünk, a vezeklésnek ma reggel riadót kell do
bolnia." Oreb i Emanuel, az elöbbinek polgártársa, kinek sz e ll e me 
wennyeinek inkább mint földinek tekintetett, igy van 
legalább megirva az előszóban utolsó böjti szent beszédeihcz, me
l y ek c t még a z u t ó v i l á g i s b .ám u l n i fo g 1 nagy mester 
volt a legellentétes b dolgok összekeverésében; a pá ván kezdi, welly 
büszkéu azétterjesztve sok szemü farkát, hirtelen lábára pillant s el
borzad annak csunya voltán ; ezután átmegy az almára, mellyben az 
eget és földet jelképezve látja, et•röl áttér a labda játékra, a rétek 
zöldjére, Ptolomaeus, Ticho de Drahe és Fracastoro bölcseségére, a 
Bucephalusra, mellyet, tekintettel arra, hogy nehezen lehet meg
ülni, a szószékkel hasonlitott öszze, s végül hallgatóinak még egy 
e g és z s é g es h a r a p ás t juttat kóstolóul. Más alkalommal for
ma szarént pört kezd beszédében a gazdagok ellen; az utolsó itéletet 

1) Salesi sze nt Ferencznél is egy fejezet illy czímet visel: A Oalvaria-hesy 
valódi •uretee-atademia, 
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mint szomorujatékot tüntette föl rendes felvonásokkal, karokkal és 
intermezzókkal j a husvétct egy diadalivnek festette nyolcz oszloppal, 
négy fülkével, mellyek ketteje tojásdad, a párkányzaton nagy Urea 
hely,mcllyésaz ivkiizött négyszögben egy mezö, azon
b a n mégsem n é gs z ö g ü j s ekként foly az egész beszéd épités
sei és magyarázással. 

Profán tudomány rongyai, idézetek, epigrammok, pogány isten
ségek, astrologia azon falábak, mellyeken az ő felfuvalkodott nagy
sága mozogj majd a madár meeteraéges dudolásairól 
(gli artificiosi tilirili) beszél, majd a selyembogarakról, mellyek es z
nek és mélyen jóizüen és jóizüen mélyen als11anak 
( mangiano e dorn10no con sopot·oso sa po re e saporito sopore) j Mag
dolnát föl em e l t h om lokkal 1 sz em t e l e n a l akkal, sz e
m é r m e t l e n t e k i n t e t t e l (so liovata di fronte, sfrontata d i faccia, 
sfacciata d' aspetto) festi j de hallván Krisztust, föl ke r ek e d ik 
szivének delén a gyöngéd töredelem erős déli sze
l e , é s f ö l e m e l v é n z a v a r o s go d o l a t a i n a k g ö z é t, v i z z é 
s ü r i t i l e l k é n e k e g é b e n a fáj d a l o m fe ll e g e i t. Tekintet 
nélkül magára, hallgatóira, tekintet nélkül az Istenre, 1) nem lebeg szeme 
előtt más, mint a kép, a festés, majd az embert az orgonához, majd a 
bűnöst a mosónéhoz hasonlitja, "ki meztelen karral, föltürközött szok
nyával, kezébe veszi aszennyes fehérruhát, letérdel egy patak mel
lett, elöre hajlik egy kiálló köre, belemártja a ruhát a vizbe, dörzsöli 
kezei között, tenyerével suly kolja, kiöbliti, megforgatja, összegön
gyöl i, megrázza, összeszedi, ki facsarja; azután szapulóha tévén s ha· 
talmas tüznél egy üstben vizzel és bamuval erős lugot csiu{dván, azt 
forrón t·eáönti j ujra meghajlik, megkettőzi karjainak s tenyereinek 
erejét, melly egyaránt izzait és szappanyos j B véglll a tiszta patak 
partjához menve1 négyttzeres dörzsölés, háromszoros megrázás, két
szeres kiöblítés, egyszeres kifacsarás után a ruhát kiveszi, melly most 
fehérebb és finomabb lett, mint valaha. u 

Nem sok hiányzott, hogy hallgatóinak nagy száma tapaba nem 
tört ki j s rnidőn távozik tőlök, beszél nekik szeretetéröl, melly néhány 
nap alatt óriássá lett j mert az ö figyelmök dajkája volt, szoptatta, 
ringatta j azután elszoktatva az anyai emlőtől a keserii elutazás aloéja 

1) nOh, kiált fel az lsten, most megharagitasz l Da Uram, milly játékot 
játszunk? - Oh uram, a magad költségén tanultad igy viseloi magadat, b4uy· 
s1or uem guuyoltak ki l" 
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által, táplálkozni fog a tömör sz.~retot szilárd ételével ; azon kivánság 
tovább, hogy közéjök visszatérjen, érett terhesség, s a szülési fájdal
muk addig fognak tartani, migncm az lsten kegyelme nem fog világra 
hozni egy uj nagyböjtöt. 

Az igaz, hogy Segnednek 1) ne-n valamennyi kortársa eszelős-

') Nemcsak Olaszországbau Vlllt ez igy. NémetorazAg ban is hires volt e 
tekintEtben Megerle Ulrik, ki Abrabam a SAncta Clara néven ismeretes (16i2-
1709); tőle, mirtt mondják, kölesönzé Schiller amA. beszédet, me Ilyet Wallemteins 
Lager czimü d,·ámájó.ban a 'ltapnczinnsu.ak szájába ad, ki IL harmiuczéve• biboru
ban a katholikusok siltraiban megjelcnvo'm, mig ott tl\nc"oltak és dözsöltck, ekként 

kiáltoll : 

"Heisa, Jucbheial Dltdeldumdei l 
Das geht ja hoch her. Bin auc h dabei l 
Ist das eine Armee von Christen ? 
Sind wir Tilrken? si u d \nt Antibaptisten? 
Treibt man so mit dem Bontag Spott, 
Als batte der allmii chtige Gott 
Das Chiragra, kilnnte nich drein scblagen ? 
Ist's jetzt Zeit ~~~ Saufgelagen 
Zu Banketten und Feiert11gen? 
Quid hic statis otiosi? 
W as steht ihr und Iegt die Hii.nde in Scho•s 'l 
Die Kriegsfurie ist BD der Donau Ios, 
Das Bollwerk des Baierlands ist gefallen, 
Regeneburg ist in des Fciudes Krallen, 
Und die Armee llegt hier in Böhmen, 
Ptlegt den B-~nch, liibat sichs wcnig grlimen, 
KümmerL sich mehr um den Krug als den Krieg, 
Wetzt lieber den Sehoabel als den Babel, 
Hetzt sicl1 liaber herum mit der Dirn', 
Frisst deu Ochsen lieber, als den Oxenstirn. 
Die Christenbeit trauert in SRck nnd Asche ; 
Der Soldat füllt sich nur die Taaeh~. 
Es ist eine Zeit der ThraneD und Not.h, 
Am Himme! geschehen Zeichen und Wunder 
Und ans den Wolken, blutigroth, 
Hil.ngt der Herrgott den Kriersmantel 'router. 
Den Kometen steckt er, wie eine Ruthe, 
Drohend am Himmelsfenater aus, 
Die ganze W eit ist ein Klagebau,;; 
Die Arche der Kirche schwirnmt im Blnte, 
Uud das römisebe Reich - da88 Gott erbarm l 
Sollte jetzt beiesen römisch Arm ; 
J)er RbeiD8trom ist warden zu einem Pelnstrom, 



6ó3 

ködött illy módon, de annyi bizonyos, hogy a legnagyobb rész igy 
tett, nem ti)rödve az eredménynyel, csupán a pillanatnyi hatás•·a 

Die Klöster sind ausgeoommene Ne.iter, 
Die Biatbümer sind verwandalt in Wüstbümer 
Die Abteien und die Stifler 
Sind nun Raubteien und Diebesklüfter, 
Und alle die gesegneten deutschen Lander 
Sind verkehrt wordeo in Elender -
Woher kommt dae? Das will ich euch verkünden, 
Das schrcibt sich her von euero Lastern und Süoden, 
Von dem Orenel und Heidenleuen, 
Dem ~ich Officier' nod Soldat en ergeben. 
Denn die Süod' ist dt>r Magnetenstein, 
Der das Eisen siehet ina Land ber~tin. 
Auf das Unrecht, da folgt das Uebel, 
Wie die Thriiu' auf deo herbeo Zwiebel, 
Hinter dem U kommt gleicb das Web, 
Das ist die Ordnuog im A B C. 

Ubi erit victoriae spes, 
Si offeoditur Deus? Wie soHmao siegen, 
Weon mao die Predigt schwaozt und dic Mt~ss, 
Nicbts thut, als in deo Weinbausero liegeo? 
Die Frau in dem Evangelium 
Fand den verlorneu Groseben wieder, 
Der Saul sebes Vatera Esel wieder, 
Der J os eph seine saubern Brüder: 
Aher wer bei den Boltlaten sucht 
Die Furcht Gottes und die gute Zucht, 
Und die Bcham, der wird nicht viel findeo, 
Tbat er auch bundert Laterneu auzünden. 
Zu dem Prediger in der Wüsten, 
Wie wir lesen im Evaogelisteo, 
Kameo aocb die Soldaten gelaufen, 
Thaten Busa' nod Jiessen sicb taufeo, 
Fragten ibn: Quid faciemus D06? 

Wie macben wir':~, dass wir kommen in Abrabams Schoss? 
E t a i t i Ili a. Und er sagt: 
N e m i n em c o n c o t i a t i a, 
Weno ibr Niemanden schindet uad plagt, 
N e q u e c a l u m n i a m fa c i a t i s, 
Niemaud verlastert, auf Niemand lügt. 
C o o t e o t i e a t o t e, euch begnügt, 
B t i p e n d ii a v e a t r i a, mit eorer Liibnung 
Und verftucbt jede böse Ange wöhnung. 
Es ist ein Gebot: D u sollat den N amen 
Deinea Herrgotts nicht eitel auekramen, 
Und wo hört mao mebr blasphemireo, 
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gondolva.•) Az iskolák és akademiák megtették a magukét, hogy illy 
irányban fejleszszék az: ifjuságot j az idö legnagyobb részét ha!!zon
talan, czifra, paradox, a leggyakrabban badar gyakorlatok megoldá
sával paza1·olták, például : hogy a bűn és az erény nem titkolhatja el 
magát j mi jobb egy öreg nőre, az-e, ha szép, vagy az, ha csunya 'volt 
fiatal korában j beszédek tartattak költött tárgyak és hírek felett, 
képzelt bünök vádoltattak és védelmeztettek; az illetőnek kellett 
feladványai felett pro és contra értekezni, B mindezeknél a födolog 
volt a lármás előadás, hogy annál nagyobb legyen a föltünés. 

S ezek az eszelős dolgok ösBzegyüjtve hasonló czimek alatt is 
jelentek meg; mint: A P a r n as e z us p a t ak o cs k á i, a h e n y e
s é g-ke r ü lök, a z o t t o ma n h o l d fo g y a tk o z á e a i j a rui
lanói Carlo Pietrasanta C l i o e l b o e z é l é B c i czim alatt adott ki 
egy értekezést j Marco BoBchini, velenezei iró, négysoros versekben 
a következő czimü munkát adta ki: A festöi hajózás térképe, 
nyolcz szélre osztva, mellyek által a velenezei hajó 
a fes t és z e t ~z a b a d t e n g e r é r e v e z e t t e t ik, m i n t a bs o
l u t u r a lk o d ó n ö, a z ok b os z us á g á r a, ki le n om é r t ik a z 
i r á n y t ű h as z n á l a t á t. A sienai Angelico A prosio az álnevű 

irók szótárát adta ki illy czim alatt : A f ö l em e l t e i sa k , a z o n 
irók névsora, kik farsangon kivül is álczázva eze
retnének járni, leálczázva stb.Söt még magukatudósok 
sem tettek kivételt e tekintetben. Torricelli azt mondja, hogy "a lökés 
ereje a csodák terén a fejedelmi koronát viseli"; és hogy "a hires 
Galilei azért készité ezen ékszert, hogy gazdagitsa vele a toscanai 

Als hirr in den }'riedlilndischen Kriegsquartieren? 
Wenn mao für jeden Donner uuu lllitz, 
Den ihr losbreunt mit eurer Zuugenspitz', 
Die Glocken müsst' lauten im Land umber, 
Es war' bald kein Massner zu fiuden mehr ;" stb. 

1) Egy szigoru katholikus r6mai naplójdban (1640-1650) olvassuk: .A 
nagy-b<ljttel vége van a komédiának a házakban és termekben s kezdődik a 
templomokban és a sz6,zékekben; az egyhbi sz6noklás szent foglalkozása 11 bir
szomj vagy a hízelgés kielégítésére szolglll. Tanitják a metapby~icllt, mellyhez a 
sz6nok keveset, a hallgató semmit sem ért : az oktaté.s és javítás h··lyett dicsöitö 
be•zédeket tortanak csupilo azért, hogy elöléptetés- vagy kitüntetésben része
süljenek. A szónok választása nem az érdomtöl, de n remélhető ltedvezménytöl 
függ.~ Znzzera ndpolyi ujaágában 1616. deczembed>en olvassuk: "Ö excellentiája 
nejével hintón a San Lorenzó-egyházba ment, hol énekes mise volt zenével, s 
A.quilano capucinus atya prédikált az il mulattat6 modorában." 
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philosophia nyaklánczát" stb. Montanari az astrologia ellen irt érte· 
kezésének illy czímet adott: A f á kl y a v a d ás z a t j a villámról irt 
értekezést A e o l us e r ö i czimmel közölte j egy harmadikat a pénz
ről : a z á ll am n ak t a n á c e o t a d ó p é n z czim alatt tett közzé. 
Emanuelc Teeauro, a próza Marinijn, illy irályban egy meglehetösen 
hosszu értekezést irt a bölcselemröl. Lana atyától egy értekezés je· 
lent meg illy czim alatt: A f ö JI e p l e z e t t sz é ps é g, me ll y b e n 
a l é l ek e z é p ség e i ki t ak a r ó z n a k ; ezen értekezésben min
den fejezet más rnetaphora: A k i r á l y n ö a z e r k ó J y e n azaz a 
lélek, me Ily a szemben visszatükrözi szépségeit; A sz e r e lm i i t a· 
l o k , m e ll y e k e t a n ö n e k s z o l g á j a a d o t t, h o g y ö t h á · 
z ass á g t ö r és r e b i r j a, azaz a testi gyönyörök, mellyek a Jelket 
el vonják az Istentől; és igy tovább. 1) Illy metaphoráktól hemzsegtek 
m6g az akadernisi vitatkozások és előadások is.2) 

Az irodalom és a nemzet sülyedését, mint rendesen, a. nyomo· 
rult fecsegés takargatta. Pedig nem mondhatni, hogy a divat annyira 
elvakitotta volna férfiait, hogy nem láthatták volna eszelősségöket j 

mert Giuglaris jezsuita, ki beszédeiben nem maradt a badar kifejezé
sek tekintetében senki mögött, higgadtan és összefüggően irta : A z 
igazság iskolája a fejedelmek számára czimükönyvét. 
Azok is tisztán írtak, kik kevesebb gondot forditottak az irályra j ami 
azt bizonyítja, hogy az irással ugy van az ember, mint valaki az er
kölcsösségröl állítá, hogy tudniillik erőltetni kell magát az embernek, 
ha roszszá akar lenni. Galilei világosan, elegantiával és erőteljesen 

irt, mellözvén az oktatás száraz modorát ; világos irályát annak kö
szönhette, hogy Ariostót folytonosan olvasta; az Aceadernia del Ci
mento tapasztalatai tiszta és határozott módon vannak közzétéve, 
bölcsészet és elegantia azépen egyeeitvék egymással j ezen akademia 
tagjai közé tartozott Carlo Dati, valamennyi tudós neki adta át átte
kintés végett munkáját, mielött sajtó alá bocsátotta volna, a Krisztina 
és XIV. Lajos tisztelték öt. A flórencziek közöl szép számmallehetne 
idézni irókat, kik mentek voltak ezen nagyravágyó nyomorusá
goktól. 

l) Még a hires Lancisi is adott ki Rómában 1720-ban egy munkát De na· 
tura et praesagio Dioscurorum naulis ·in tempestale occurrentium; B ezen Dioscurok 
azon eritiens jelenségek, mellyek a tom~lázakban mutatkoznak. 

2) A turini egyetemen Giovan Andrea Negro, ügyvédjelölt, két héten át 
kilenczszázkilenvenkilencz dialektikai, phisikai, magihi, orvosi, bölcséMzeti, tbeo· 
logiai, moralis, polgárjogi, egyházjogi és mathematikai tbesist tárgyalt. Pio Appiani 
kilet1CZ uapon át négyszáz jogtudomll.nyi thesis fölött vitatkozott. 
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Grammatlcnsok. 

Az Aceadernia della Crusca folytatta hasznost munkálkodá!lát s 
tagjai egyrészről tanulmányozták a classi cusokat, másrészről pedig 
dicsérték vagy gáncsolták az ujabb irók at. Benedetto Buommattei adta 
ki az elsö toscanai nyelvtant 1643-ban. Celso C;ittadini ( -1627); igen 
tud6s férfiu, kutatta a toscanai nyelv eredetét Mam belli jezsuita 
(-1644), irói néven Cinonio, kiadta a J e g y z e t ck e t a z o l as z 
n y e l v r ö l. Daniele Ba1·toli védelmezni akarván magát az ellene 
intézett kl'itika ellen, irta Olasz helyesirá s, és Joga és 
h e l y t e l e n ség e a n em l e h e t -n ek czimü munkákat s azon 
tulhajtott állítást akarta bebizonyítani, mi~ze1·ént nincs g1·ammatikai 
szabály, mellyre ellenkező példákat nem lehetne idézni, s miután 
u em keresi, vajjon az idézett példák a szövcg hi b ás voltából kelet
keznek-e, sem, hogy vajjon szUkséges-e a szabályokat egy szélesb 
alapu elvből levonni, ezáltal olvasóit csak skeptikusokká teszi. Bene
detto Fioretti, pistojai születésü ( -1642), ki Udeno Nisieli nevet 
vett föl, melly három nyelvből volt összetéve (01•Ju·O<; nisi Eli) s 
annyit tett, hogy ö csupán Istentől függ, megtámadta a Cruscát és az 
ir6k szokásos hosszadal masságát s a P r o g i n n as m i-ban sok irály i 
philosophiát tan us it. Kevéssel késöbb a bolognai Salvator Corticell i 
( -1758) egy o y e l v t a n t és Sz P z é r t ek e z és t irt a to~canai 
ékesszólásról, a szabályokat a gyakorlatból v om án le, de gyakorlat
nak csak azt fogadván el, mit a classicusok s legtöbbnyire a tizenne
gyedik századbeliek használtak; Boccaccióból is rendezett kiadást a 
kényes helyek kihagyásával. Boccaccio müveinek kiadásai szaporod
tak, nemkülönben munkáinak magyarázatai, s Leonardo Salviati 
( -1589) a ilórenczi akadernia consula, ki jeles irt'! volt, habát· nem a 
legjobb hirben ál10tt Tasso aljas üldözése miatt1 a D e c am e r o n e 
felett irt me g j e g y z és e i b c n a hi Látlan irálynak bölcs szabályait 
allitotta föl. 

Alessandro 'l'assoni magyarázta Petrarcát elfogulatlanul ; Sforza 
Pallavici no J e g y z e t e i a z i r á l y r 6 l helyenkint igen subtílisek, 
de legnagyobbrészt nagyon talpraesettek. Jacopo Mazzoni D a n t e 
v é d e lm é b e n figyelemre méltó a esthetikai generaliákra emelke
dik. Sienai Girolamo Gigli (-1722), igen kedves a beszélgetésekben, 
és az apró vigjátékokban, P i ri o n é jában Ta r t u ff e tárgyát al
kalmazta az olasz társadalomra s ezt olly sikerrel tette, hogy hivata
los panaszokra is adott általa alkalmat. Rómában kiadta szent Katalin 
munkáit, egy szótárral, melly az általa használt szólamokat tartal
mazza, s mellyet fölhasznált arra, hogy megtámadja az Aceadernia 
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della Cruscát, söt valamennyi flórenczit, a fejedelmeket sem véve ki. 
Emiatt mnnkája a hóhér által elégottetett, B Rómában az indexbe té
tetett, minek folytán Gigli azt visszavonta. Ifjabb .Michelangelo Buo
narrotti (-l G 4 ü) bámulj a Petrarcát, de ez nem menti meg öt az ural
kodó rosz izléstiil, s a költő sonettjéről: A m o r c h e n e l p e n si e r 
m i o v i v e e r e g n a szólva igy h·: "Mindazáltal Hntik nem fogják 
helytelennek találni, igen udvarias akademiknsok, hogy én illy fensé
ges tárgyról merek szólani; Mm fognak engem Öritl tséggel és vak
merőséggel vádolni, hogy engelmeakadni akarván annak, ki azt ne
kem parancsolta s jogosan pa ran csolhatta, hajóra szálltam illy nagy 
ntra egy veszélyes tengeren, a bizonytalan dicséret hullámai között, 
zsákmányul odavetve a tudatlanság és meggyalázás szelcinek, mellyek 
engem felfordithatnak, midőn gyöngén evezek tehetségem törékeny 
csolnakján." Azt hitte, hogy a tudósok előtt igy kell beszélnie; midön 
azoP-ban !l nép nyel vét használta, visszatért a természeteshez, sT a n c i a 
és Fi e r a ') czimli vigjátélc aiban nincs egyetlen hely, melly a rosz 
ízlés ezen hibáira emlékeztetne; mindkettöt csak azért irta, hogy 
alknlrnazzon IJennölt egy sereg népies kifejezést, mellyek a könyvek
IJen nem találhatók, ~ mellyekre az Aceadernia della Cruscának szük
sége volt, hogy példái legyenek a szótár számára. 

Idegenek is foglaliHJztak az olasz nyelvvel, a többi között Mé 
nagc, ki Re<li ~~ Dati segélyével annak ctimologiltját kutatta minden 
rendszer nélkül; Regni cr Desmarets apát A n a c r c o n t olaezra for
<litotta, s ezért megválasztatott a CruRca tagjává. Milton é.~ Voiturc is 
irt olasz ve1·seket. 

Nem tudatlanságból tiirtéut tellát, sem hanyagságból, hogy a 
dagályosság és nevetséges czikornya az irodalomban lábrakapott; sőt 
merem állitani, hogy ezen korszakban kezdett először a figyelem az 
olasz irály müvészetére fordulni, s hogy ekkor l<ezdtélt a körmondato
kat szabályosan beosztani, a. széphangzásra Ugyeini s mindent a lehető 
legjobban kifeje:zni. A mcgelözö korszak némelly irói azt állították, 
hogy a latinokat ntáno~zák, s a szólamnak erőszakolt fordulatokat ad
tak; mások megint n természetest ltövették minden müvészet nélkül; 
.l\Iacchiavelli nem sokat töl'iidik a szavak megválasztásával; Varchi 
irálya töredezett., Bemboé kuszált, Guicciardinié nehézkes; a többi 
tizenhatodik századbeli iró öszzekuszált körmondatokat használ, oda 
nem illő tagokkal, sántikáló kifejezésekkel s határzatlan képekkel. 

1 ) E~~: huszonöt felvonásból áll s 1611-ben öt napig tartolt elöadása. 

XVI. 42 
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Alig lehet kivenni ezek közöl a fenséges Della Casát, a világos An
nibal Carót, a szoretetreméltó Firenzuolát, ki azt mondja, hogy 11 mindig 
olly szavakat és olly beszédrnodort használt, mint a millyeneket az 
életben naponkint használni szoktak, forgalomban levö pénzt költött 
és nem ollyat, melly már használaton J{ivül volt." 1) A tizenhetedik 
században a pel'iodus müvészetté lett, e ba többeket nem, legyen elég 
Bartolit és Pallavicinót emlitenem, kik az irálynak kitllnö [mesterei 

voltak. 
Barto ll. 

Bartoli (1608-~5) elöbb prédikált különbözö országokban, az
után Rómába hiv:~tvá.n, hogy irja meg a jezsuita-rend történetét, az 
évkönyvek alakja helyett fölosztotta azt az egyes provinciák szerént: 
India, Japán, China, Anglia, Olaszország. Kritikát, eszméket vagy 
lelkesedést nem találni ezen munkában, nem is soroljuk öt a történé
szek közé; csupán elöadásaért bámultatik, melly ragyogó, csupa 
"aranypor és olvasztott gyöngy," mindig phrasisokban beszél, Jeirá
sokban gazdag, mellyek némellyike valóban bámulatos, de melegség 
és könnyedség nélkUl; az egész vakit, de fáraszt a sajátságos st y l, a 
kifejezések gazdagsága, a gondolatok elméssége által, rnellyeknek 
összhangja halvány, ujflonsága látszólagos. Nemrég fiileleveuitették 
emlékét s több kiadást és kivonntot rendeztek munkáiból ; de bámu· 
ló inak erőfeszítése nem volt képes nz li hitelét fentartani olly század
ban, midön többre becsülik az eröt a mulattatónál (természetesen a 
jó irókról van szó) s hibának tartják két sorban fejezni ki azt, a mit 
egy sorban elmondhatni. Történeti dolgozatai jóval föllilmulják mo
ralis munkáit2), mellyeket mesterkélt kifejezések, scholasticus és de
clamatorius hang tesz unalmassá i tudományos dolgozatai a j égről, a 
feszülésről és a nyomásról, a bangról és a hallásról prripateticus téte
leli, mellyek G aliici után nem voltak érdemesek a megjelenésre. 

Pallavlel nu. 

Pallavicino (1607-67), kinek A trienti zsinat törté
u e t e czimű ruunkáját már mé Itattak, miután nem bíbelődik unalmas 
polemiával, irályi mintául azoigálhat mindazoknak, kik megelégesz
nek a kevésbbé virágos iralylyal. Az első kiadás után ujat rendezett, 
me Ilynél minden gondját a nyel vezet kisimítására fordította, hogy 

') Dialogo .!ulla l>ellezza. 
2) Ricreazione del aavia, Uom di letler~, Simbali t1'asportati al momle, Poverta 

content a, Etemild oonsi,qliera. 
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ezért az Aceadernia della Crusca által megemlittessék, nolly tisztel
tetés, mellyet Ö épannyira becsül r, mint a bibornokságot.". [rt egy 
f: r t ek e z és t a j 6 r ól, beszélgetések alakjában, s egyet A ke . 

r es z t é n y tök é l e t ess é g r ö I, mea terkéJetlen ékesszólással ; egy 
latin munkában (M o n a r c h i a so l i ps o r um) czáfolgatta Giulio 
flcotti diatribáit a jezsuiták ellen; azután hozzáfogott VII. Sándor 
pápa életének írásához, mellyet nbbanhagyott, midl!n látta, hogy a 
nepotismus hibájába esett, mellyet előbb maga is roszalt. Biborookká 
neveztetvén, megtartotta ezerzetesi egyszerilségét. 

Segnet•J, 

Nettunói Segneri Pál (1624-94), szintén jezsuita, nem tarto
zott a mértéket nf'm ismer/l többi irók sorába. Irálya folyékony, egy
aránt távol a tizenhatodik századbP-li egyházi szónokok száraz modo
rától, s kortársainak d:.1gályos8ágát61. Szellemdu~, mély tudományos
sággnl, finom ízléssel és remek ékesszólással, előadása tele melegség
gel, mindig világos, sílt ollykot• egyszerU és kimért. Néha átengedi 
magát az u1·alkodó iskola hibáinak és a rhetoricus mesterkéltségnek; 

az emphasissal igyeltezik emelni az előadás élénkségét; nagy szám
mal alkalmazza a rhetOl'icu~ alal{okat, s tetszését találja a tulzások
ban, keresettségben, s a polemizáláshan. Messze kellene mennünk, ha 
elő akarnók sorolni minden hibáját, mennyire szerette az idézeteket 
használni, azok szövcgét kiforgatni, hogy czélzásaihoz alkalmazza, a 

történelmet meghamisitani, hogy példákat idézhe~1en. N a g y b ö j t i 
b e a z é d e i e teldotethen kivételt tesznek j mert d i cs b es z é d e i

ben az előre elvállalt kötelezettAég, azépen írni, a legnagyobb tulzások
ra ragadta j mig ném e !ly buzgalm i könyveiben, minök a C r is t i a n o 
i s t r u i t o és a Ma n n a d e ll ' a n i m a, az előadás mintaszel'ii vilá
gossága által tUnik ki. A missiókban elfo~adták az ő methodusait és 
dicsénekei t, mellyek igen alkalmasak voltak az énekres egyszersmin t 
könnyen érthetők. 

Több iró tárgyalta a morált, de sem ujat, sem figyelemre méltót 
nem tudott egyik sem felmutatni. Dicsérik Tasso P á r b e B z é d e i t, 
de ki olvassa azokat? Csupán névről ismerjük Domenichi N o b i l t á 
d e ll e D o r. n e, Do Ici Is t i t u z i o n e d e ll e D o n n e, Antonio 
Bruciati M o r a l e f í l os o fi a, Muzio A v v e r t i m e n t i m o r a l i, 
Vincenzo Nolfi Ginipadia czimü müveit. Föérvek ezen müvekben 
a ezeretet és becsület; az első platonicus értelemben magyarázva, B 

ennélfogva nem alkalmazható sem a társadalomra, sem a ·történe

lemre ; az utóbbi ama konzak szörszálhasogató fölfogása szarint ér-

42* 
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telmezve s az ugynevezett lovagiasság tudományos kaptájára ütve, 
miröl nagyon is sok értekezéssei birunk. 

Ottavio Ferrarí (1607-1682), az ékesszólás tanára a milanói 
biblioteca Ambrosianaban, késiíbb Paduában, ékesszólásat a fejedel
mek magasztalasában gyakorolta, kik iit ezért megfizcttrk. Ilaz~ja, 
Milano

1 
évdijjal jutalmazta öt, mint történetiróját, de ö ugy látszik 

nem volt elég báto1· ezen feladat t.eljesitésében, semmit sem fejezett 
be, s első sorban inkább fölleogzö akademikus bókok szerke3ztéaében 
találta örömét. Nagyobb sikerrel miiködiitt a régiségek s az olasz 
nyelv eredetének tanulmányozása körül, habár ennek eredményét 
irataiban Mm érvényesítette. 

!Uagnlottl. 

Lot·enzo Magalotti (l G 37-17 l 2), római születésü, Toscanában 
neveltetett, hol szelleménok élénksége miatl megkedvelték s vissza
tartották, sokféléről irt, közleményeket adott a maga és masok utazá
sairól, megírta az A c c a d em i a d e l C im e n t o történetét; Saint
Evremond-t nagyon megkedvelvén, olaszra lefordította, s ügyekezett 
utánozni az ö szellemdus1 vig és világi philosophiáját. Az illatokat 
rendkivül szerette s elragadtat.ással beszélt és irL rdok. Többször 
volt megbízva követségi küldetéssel s mindig nagyurias fényt fejtett 
ki; azután visszahivatván Flórenczhe, nem tudott megbarátkozn• 
helyzetével olly városban, hol azt hitte, hogy érdemeit eléggé nem 
méltányolják ; clégületlenségböl ot·atot·ianussá lett, de C3akhamar meg
bánva tettét a szerzetböl kilépett, s szégyenében falura vonult, mig
nem végre ujra visszatért az udvarhoz. Az istentagadók vagy inkább 
aközönbösekellen irta a Lettere famigliat'i 1)czimümiivét1 

1) Magalotti igy festi 111. ö gró(jlLt, kit nem nevez meg: "Önnek van pénze, 
s:.~ületése, ifjusága, ereje, hátorsága é~ ltörnyezetc. Lil.tja M t ndja, hogy ura sze
reti, elüljárói becsülik, a hölgyek kedvelik .... adja mindezekhez hozzá még az 
noztalt, játékot, tár~aságot, élvezete ket, örömeket és a "zercncsét. Innen van, hogy 
ha ön hnrczba me gy, mintlig mintlen ~ilteriil, ön mindig teljesiti l<öt.elrrwit; ha 
párbajt viv, az iinre néz\·e mintlig elílnyö.•en végzlitlik; legalább edtlig minden ugy 
történt. Télen, ha valameily 1\\nyes t.ottct kell vél!hez vinni, mindig önt hivjál< 
legelőször. Ü u megy, megved az elleuséget, visszatér M ellflt ja az összes n, -i 
hölgyek teilettjeit szel':~:ett tiszti övekkel. lia ön egy nagy társaságban ebédhez 
ül, azonnal szőnyegre hozzák a vallást. Ö11 ball egy esztelent tiszteletlenül be
l,zélni róla ; egy másikat, kl szabad szellemnek hirdeti magát, nevetségessé tenni 
a Hzentiráijnak egy nebe .. ebben megértiletö helyét; egy harmadikat, ki a bölcsészt 
játsza, ennek segitségére sietni, bogy az idézetet a megromlott természetes ész
szel összeköttetésbe hozza.. Ön nevet és tapsol, s miután minden, a mi az ön 
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mellyl·öl Genovm1i azt mondja, hogy az "rendszeres és mély, t! a leg
jobban átgondolt muoka, melly ezen tárgyra vonatkozólag az euró
pai sajtó utján megjelent." A La don na immaginaria (mint 
már maga a czim muta~ja) inkább a föböl, mint szivböl eredő dalok 
gyüjteménye; s maga Fi Iacaja ezt írta a szerzönek : "V erseiben a 
ezép léleknek és a szép eszméknek olly bőségét látom, hogy nem 
tudom, hogyan menekülLetett ön a paza1·lás vádja elöl, ki nem ismer 
mérsékletet, s a legapróbb dolgokat mindig nagyban akarván föltün
tetni, azok alakját annyira növeszti, hogy a törpékböJ óriások 
lesznek." 

Boccnllni. 

Jók a ferrarai Bentivaglio bibornak történotei és levolei. Ere
deti s már sokak által utánzott inventio jellemzi lorettói Trajano Boe
calininak (1556-1Gl3) I ragguagli d i Parnasso czimü munká
ját, mellyben a forma egyhanguságát kárpótolja a belső valtozatosság, 
melly A polio itéletnyilvánit:isaiban áll tudósok, emberek, események, 
s főleg a politika felett. Az ola~zok szabadelvüsége akkoron a spa
nyolok gyülölésében állott, s Hoccalini ennek képviselője. V elenczé
bcn, az olasz fliggetlenség ezen erőelében írván, kikeit a katonai szel
lem és professio ellen ; dicsérte a szabadságot, nem kegyelmezve a 
velenezei nobilik dm·vaságának a polgárok írányáLan. Ugyanezen 
szellem lengi út P i c t ,. a d c l p a l' a g o n c p o l i t i c o és C om
me n t a r j l! o p r a C o r n e l i o 'l' a c i t o czimü, Machiavelli modorá
ban irt politi kai észrevételeit, mcllyekben ügyekszik a politikai tudo
mányt kellemessé tenni és tanítani, hogyan kelljen s~éttörni "a lán-

•zivét kielégíti, nwgfulel at. ön izléséu~lt is, az öröm, Uicilyet miudczekben talál, 
lassankint a meggyőződés helyét foglalja el, anélkiil, hogy ön észrevenn~. Ön 
azonban csak vigan eszik ~s iszik i fölkél az asztaltól bortól és kéjvágytól és 
lliuságtól hevülton, éjfél ntú.ni két 6ralwr megy haz11. ; Bemmiért fülemeli botját, 
hr,gy ftjéhcz vágja az apródnak, ld nem szalad elég gyorsan, hogy világítson ön 
elött a fáklyA val, a komorniknak, ki félig álmosan jolenilt meg ön elötti ollyk"r 
lulromkodik, hogy ezzel crélyét muta;sa; lefekszik, hogy ulalhassék, olvas egy 
fejezetet a Trattato teoloyico-politicó-b6l vngy a Leviathan-b61, s csakknmar azt 
mondva, hogy igazok van, miclött elaludnélt, áhnodui kezd Sándonól és Caesarról, 
hogy mondhassa, miszerént talán mégis volt mindegyil{i;k annyi, mint ön, több 
azonban semmi esetre sem. Ö u alsúk délig i a templom ua azért megy, hogy lássa. 
a uöket i mindenckfelett negélyzi a tiszteletlenséget, azt hivén, hogy ez emeli 
mások szemében az ön szellemének, elegantiájának, vitézségének ~rtékét i mert, 
moudhatnám, cmpán ezen egy esetben öriil ön, hogy van vallá~ a világon, hogy 

h•galább mutatbass111 bogy ön nem törődik vele. Ezek 11z ö u atbeismusáua.k alapjai. 
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czokat, mellyel{kel a spanyolok az olasz nemzetet szolgaságban tart
ják." De átkozódás helyett keserílen tréfál; sebesit, de nem marczan
gol j mindazáltal índign11.tiót keltett,~> egy éjjel annyira bántalmazták, 
hogy belehalt. 

Salv ini. 

Anton Maria Salvini (1653-1729), fl órenczi sziiletésü, lelke· 
sitveRedi által a széptudományok tanulmítnyozására, több nyelvet 
megtanult s lefordított olaszra több prózairőt és költöt; különösen 
lefordította RZÓszerént Homert, melly forditá~ért azok, kik utóbb 
használták, hogy jobbat készítsenek, nem egyszer megtámadták. Az 
előkelő társaságokhan és akademiákban igen keresett volt, ez utób
biak számára sok értekezést és előadást irt, különösen az olasz nyelv
ről, mellyben kitünő mester volt, s nemcsak fölelevenítette a tizenne
gycdilt századbeli irók gyönyörü szóLtmait, de uj formákkal is gaz
dagitotta a nyelvet, mellyeket idegen classicusokból kölcsönzött, s 
összegyüjtötte szüliiföldjén a nép ajkáról a kevésbbé ismert jó kifeje
zéseket, amiért öt a Crut>ca írói közé sorolták. Az ö akademiai beszé· 
dei csupán ezen szempontból ét·demelnck dicséretet, m ert különben 
pougyolák, gyakran üresek, gyo•·,;an ké8zültek, s mellyekben az ér
velést a maga részéről fölöslegesnek tartja, Lanern mások tekinté
lyére hivatkozik; inkább beillenének hirlapi czikkeknek. Sok tanul
ságost tartalmaznak a Ma lm a n t i l e, T a n c i a és Fi e r á· hoz irt 
magyarázatai. 

Tassoul. 

Alessandro Tassuni l1565--1635), modenai, kora ifjuságAban 
meré8zkedett megtámadni Aristoteles t 1) miut rbetort és Petrarcát 
mint költöt; eredeti fő, erős jollürn, jó grammaticus volt és nem pe
dans; meg tudta óvni ízlését a legroszabb században. Tréfából irta a 
Se c c h i a r a p i t á· t (Eirablott vizes-kan ta) 1 nem lévén má8 czélja, 
mint egy irodalmi gyakorlatot késziteni; az olasz szabadságút, a köz
társaságocskák közötti háboruskodást csak neveti j hogy nevettethes
sen, uem átalja a kétértelmü szavakat, sőt ollykor a trágár képeket 
sem; a költő, ki a halál felett nevet, komolyan nem tetszhetik. Egyéb
aránt Ö is, ki ellensége a spanyolokuak,~) mint minden gondolkozó fö, 

1) "Ujak:.t aluuok mondani, mert ez ezélom; s véleményt kérek barátaim· 
tól nem aziránt, hogy érte"it"eoek anól, amit Aristoteles ellen irtam, Lanern hogy 
igazitsanak helyre, ha badarságokat mondtam" Oamillo Baldi-hoz. 

') Neki tulajdonitanak néhány J<'ilippicdt 11 "ranyolok allen és az .Eseq11.ie 
el,elia mona1·chia di Spar;na ~zimií iratot. 
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érezte következményeit az olly gyakori hatósági szenvedt\lyességnek. 
Legsikerültebb tréfája Vúlt, midön lefestette magát kezében fügét 
tartva, mint egyetlen jutalmat azon udvaroktól, mellyeknek hí

zelkedett. 
Braeeiollni. 

Mig Tassuni az elmult időket, a pistojai Francesco Bracciolini 

(15G6--16-l5) a régi pogány isteneket gunyolta. Nagy vita keletke

zett arra nézve, vajjon a kettő közöl mellyik volt feltalálója a tréfás 
eposznak j a ki előtt azonban a M o r g a n t e, az O r l a n d o .F u r i os o 

és az I n n am o r a t o nem ismeretlen, azt fogja mondani, hogy egyi

kök sem. Bracciolini sok más költeményt irt, mellyek között a C r o

c e r i a c q u is t a t a d a E r a cl i o a legjobbnak tartatik a 'r ass o é 
után. Ezen század egyébaránt szomoruan gazdag volt hös, erkölcsi, 

szent és vig epopoeákbe.n, mellyck mind a feledés sirjában nyugsza
nak. Kivételt kell tennünk Lot·enzo Lippi florenczi festébzre nézve, ki 

költött és festett egyaránt természethüen, s mind a két művészetben 

bámulatosan tudta ecsetcini a természetet, anélkül azonban, hogy 

gondot forditott volna a megválasztásra és belszct·kezetre. Nehéz 

lenne megmondani, hogy mi a tárgya, s annál kevésbbé meghatározni, 

hogy milly czélt tűzött ki az ö Ma lm a n t i l e r i a c q u is t a t o czi
mü müveben. Miudazáltal szivescn olvassák gyönyörű flórenczi nyel

vezete míatt. 
Nicolo Fortiguerra Riciardetto-jának trálya világos, de 

nem elegans. Különben is csak mulandó becsű volt, telve esztelensé

gekkeL Francesco Redi, ki miudenhez ertett, sok BOncttot irt, s külö

nösen a B a c c o i n T os c a D a első ruintája a mouern fölköszönté

seknek, me Ilyet azóta sokan utánoz tak, de senk i sem ért utól. Fulvio 

Testi irálya nem bir azon szépséggel, melly megörökiti a költöi mü
veket. V ereeiben gyak n• n a prédikálás hangját veszi föl j mindazáltal 
a graczia és a könnyedeeg kedvessé teszik olvasását. 

Chinbrcra. 
A k ö l t é s z e t n e k k ö t e l e z e t t s é g e a b b a n á ll, h o g y 

m e g l e p e t és ek e t ok o z z o n. É n, h as o n l ó a n C o l u ru bus 

hazámfiához, uj világot akarok fölfedezni, vagy 

v i z b e ö l n i ma g a ro a t, mondá a savonai Gabriele Chiabrera 

(1552-1637), ki az olasz költöket félénkséggel vádolván, uj, nagy

szerű képek, vit·águs kifejezések, uj versmérték és szók alkotása által 

akart föltűnni. Kitünő zeneismeretenél fogva tagadhatlanul értette az 
olasz költészetnek legjobban megfelelő harmoniát. De a ki összeha

sonlitja öt Anacreonnal és Pindarussal, nem fogja költeményeiben 



664 -

föltalálni az elsőnek kimondhatlan gracziáját, sem az utóbbinak erő
teljes tömörítését a képekben, kit a hajlékonyságban s az epithetonok 
gazdagságában utánoz j a folytonos mytho logiai czélzások nála még 
hidegebben hagynak, a rnennyiben ninc3enek mentve annak szüksége 
által, hogy valameily ismeretle n viadort magasztaljon. A nyelvet uj 
szólamokkal gazdagitot ta, m ell y ek azonban nem mindig voltak szé
pek s az antik formákból kölcsönöztettek inkább 8 nem a nép élő 

nyelvébőL Nyolczvanöt évig tartó nyugodt élete alatt sok költeményt 
irt, 8 e tekintetben eddig még senki utól nem érte, legtöbbnyire dicséne
keltet olly fejedelmekre, kik nem érdemelték meg az ö enthu8iasmusát, 
különféle ajtatos értekezéseket prózában, sok opera-szöveget, öt hős
költeményt s több apró költői elbe~zélé8t, mellyekben azonban szabá
lyosságat vagy ihletségct keresnünk nem szabad. Beszédei a jobbak 
közé tartoznak. Lyrai költeményeiben sok figyelemreméltó szépség 
van; de nincs bennök nagyszerU, bensiíleg meggyőző. S van-c valaki, 
ki ódáiból könyv nélkiil csak egyet is tudna'( 

Arra dia. 

Sukáig volt a tudó1:1ok gyülpontja azon akadcrnia, mellyct Krisz
tina svéd kir:ilynö Rómában saj<l.t házáhan alapított. Tagjai voltak: 
Noris, utóbb bibomok, Angelo della Nocc rossanói érsek, Giuseppe 
Maria Suares vaisonsi püspült, Gianft·anecsco Albano, utóbb páp:~. 
XL Kelemen név alatt, Manuele Hchclcstrate, püspökök és főpapok, 
Stefano Gradi vatikáni kiinyvtárnok, Ottavio l<'ah.lonicri régész, Ot
tavio Ferrari, Dati, Bon•lli, Menzini, Guidi, Filicaja, ki éneklé: "a 
nagy Krisztina, kinek intésétől függ s aki által él és tartatik fenn a 
hir; kinek országa mindcn mi gondolkozik, mi miil(ödik, mi értelem
mel bir." 

A nevezottclthcz sorolaudú m<':g Gian Mario Crcscimbeni(-172)3), 
igen középszerü költö, ki megírta az olasz költészet történetét, rend
szer és ízlés nélkül, d c annál terjedelemescbben; e:>:cn munkáját csak 
a benne találtató any::~g-bií!!ég teszi értélwssé. Crc1:1cimbeni félve, 
hogy korának valamennyi jeles költiijéröl, kik na;.!y számmal voltak, 
nem szólhat, s félve azok haragjától, kiket rncllöznr-, tanuk dött vala
mennyinek nevét egy sze:lenczébc tette s sorra ltihuzta azok nevét, a 
kikről szólania kellend j s minderröl rendcs jegyzőkönyvet vétetett 
föl,•) Krisztina halála után, fen t<u·tani oltajtván a királynö által létre
hozott eg·yesliletet1 ala pi tá az Aceadernia degli A r c a d i-t, me ll y 

1
) Lá6d: lnlroduziunc della Slo!'iu della vufgm· l'ue:~ia. 
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Olaszorszógnak legbiresebb akademiája volt mind érdemeinél, mind 
azon megtámadásoknál fogva, mellyekben részesült. A tizenn~gy 

alapító első ülését 1690. oktober 5-én tartotta San Pier Montorióban, 
azután a Parnese- kertbon a Pala ti no hegyen; V, portugali János egy 
összeget adott nclaik, hogy saját házat vegyenek s ekkor áttették he
lyiségöket a Parrasio erdőbe a Janiculuson. Gyorsan növekedett a 
tagok és levelezök száma, s Olaszország minden részében keletkez
tek az egyletnek fiúkjai; miután az egész egy jelenkori Arcadiát volt 
ellltUntet~ndö, minden tag pásztor nevet kapott, s az összes berende
zés megfelelő gazdászati elnevezéseket; az egylet jel vé nye P an pász
torfurulyája volt, levélt~ra hambárnak, elnöke csősznek neveztetett, 
az éveket olympiadok szeréut számították; a szabályokat Gravina irta 
meg a XII. Tábla törvények irályában. Czélja volt a rosz ízlést ki
irtani, de ha ez a gondolatok nélküli szóözönböl eredt, hogyan lehe
tett várni az izlés j avitását azon emberektől, kik csak azért egyesül
tek, hogy szavaljanak verseket, mellyek csupán azért irattak, hogy 
elszavaltassanak? Javítottak a kifejczéseken, de nem a természetes 
cgyszet·üségre, hanem csupán a mcstel'kélt simaságl'a tértek vissza, 
Vincenzo Lcouio egyike volt az elsöknek az Arcadiában, ki megtá
madta a metaphot·ákat s Pctt·arcáuak érvényt szet·zett, kit ö annyira 
Bzeretett, hogy rendcsen kijárt sétálni a Porta Angelicán tul, hogy 
kedves költöjét olvasha&sa és élvezhesse j késöbb azonban azt hitték, 
hogy nagy lépést tesznek, midön Petrarca utánzását Costanzoval be
lyettesitettck. 

t'llicujn. 

Illy módon az üres, görcsös pathos helyét a hideg simaság fog
lalta cl j aznnban a kezdet jobbrafordulásra mégi~ rnegtöt·tént, s a ne
vezettek közöl a lcgkitünőbbek legalább eredetibb modort kezdtek 
követni, miut a tizenhatodik szár.ad krpÜ;elöi. A fiorenczi Vinccnzo 
li'ilicaja (1642-1707) érzelemföuség, vallási és hazafiui lelkesedés, 
élénk képzelőtehetség tekintetéheu jóval tulszárnyalja kortársait; 
szivbiH beszél, anélkül, hogy Piudar· és Chiabrera mester·kélt szárnyai
hoz folyamodnék. Mélyen megragad ú az ö bucsuj a Flórencztöl j ódái
ban, mellycket a császárhoz, a Iothringeni herczeghez és Sobieskihez 
intézett, Europa szava visszhangzik; hires sanettjében a spanyol örö
köslidési háboru által szétrnarca:attgolt Olaszország nyögését halljuk, 
Azonban a legnemesebb emelkedettEléget, melylyel költeményeit 
kezdte, nem mindig tudta müvészileg kct·esztülvinni, a graczia hiány
zott nála, s félve, nehogy népeket vagy fejedelmeket megsértsen, az 
általánossá~; korlátai között mozog; nem ad soha tart.ózkodás nélkül 
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kifejezést sem a győzelem dicsőségének, sem a remény örömének. 
Igen szerényen élt; két fiát Krisztina svéd királynő neveltette, titok
tartást parancsolva, mert szégyennek tartotta, mint mondá, olly nagy 
emberért illy keveset tenni. 

fouidl. 

A páviai Alessand1·o Guidit(1650-1712)kortársai ~"'ilicaja s Chia
brera felett állónak tekintik, ki képekben tényleg gazdagabb, méltó
ságteljes komolysággal s a nyelvet szerencsésen kezeli. Azt mondja, 
hogy m időn a nagyság megjelenik előtte, l e lk e h y m n us ok a t 
sz ü l j azonban nem találni nála scm valódi érdekkel biró tárgyakat, 
sem valódi érzelmet j igen gyakran hízeleg másoknak s ollykor ma
gának is s azt mondja, hogy "verseit diadalmas és örömtelt arczokkal 
fogják bevonulni látni a vaticanba, mint szent fénynyel elözönlött 
ragyogó csillagokat." Igen ezeretett képeket használni, mellyekben 
gyakran tulozott j szereti a czikornyát és szóbőséget ö is, mint Cbia
brera, de a sok epithttont nem alkalmazza n psychologia szerént, ha· 
nem csupán, hogy a harmoniát emeljék. XI. Kelemen homiliáit ver· 
tiekben magyarazta; ódája a szarencséhez (alla Fortuna) igen szép 
lenne, ha mar annyira elhasznált nem volna az e.szme. Előadta Eugen 
herczegnek hazája, Pavia, SZ:tlnvedéseit, s némi enyhitest sikerült ki
eszközölnie. 

Menzinl. 

A fiorenczi Benedetto Menzini ( 1646-170 !) elegantiával kezeli 
a költői nyelvet, Tassot és Chiabrerat véve mintául, de m~::ssze mö
göttök ma1·ad, mint mindenki, ki utánozni akar j költeményei, mellyek
ben nincs eredetiség, nem ragadnak meg s a tulzott mythologiai ezél
zásuk által fára~ztanak. Szép az U n v e r d e r am os c e ll o i n 
p i a g g i a a p r i c a (egy zöld ágacska forró tengerparton) czimü ódája, 
de sokkal jubb ... k satyrái1 habár csak a nagyou föltünő hil.Jákat látja 
s személyes gyűlöletén~::k gyakran igen aljas sértegetésekben szabad 
folyást enged. Az A r t e p o e t i c á· ba ostorozza azon kor ro sz izlé
sét, s a meltó harag emekedetté teszi. Szerénte na nép nyelvéből vett 
kifejezéöek a satyricur> költöre épolly becsesek, mint az epicusra a 
szép szólamok," de nem tudta összeolvasztani a régiek irályá t a mo· 
dern nyelvvel. Hányatott élete volt, mellynek vége felé a pápa véd· 
nöksége alatt jobb napokat élt, midőn elkezdett elég rosz pásztori 
költeményeket irni, az A c c a d em i a T u B c u l a n a modorában. 

Giambattista Zappi ( -1719) Imolából, ki tizenhárom éves ko
rában már jogtudorrá lett, az ügyvédi gyakorlat mellett a költészet 
babérait is aratta, mindllmellett nem tudott szabadulni a szegénység· 
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töl, mellyet neje, '(!~austina Maratti, szintén költ önö, a r c a d e e am. 
b o, vele megosztott. Az academicusok üres szóvirágával szemben 
tulságos eszmebötiég hibájába esik. Carlo Maggi, milanói ( -1669), a 
senatus titkára, a görög nyelv tanára, sok epigrammot forditott gö
rögből, saját eszméivel bövitve, mint tettek a szobrászok XIV. Lajos 
udvaránál, kik az antik szohrokat utánozták. Irt drámákat az uj kor
mányzók megérkezésére, mellyekben nem ltimélte a sikamlös kifeje
zéseket, mik nebezen egyeztethetök meg azon kor komoly áhitatá
val; milanói tájszólásban sikerült vigjátékokat készitett, s nem egy 
sonettje meleg hazaszeretetet lehel. Barátja France~co de Lernene 
(-1704), Lodíból, mellynek követe volt a mílanói senatusnál, vig 
költeményeket irt s igen termékeny volt; utóbb teljes en a vallásos 
költészet terére lépett. Alessandro Marcbetti ( -1714), tanulmányait 
egyre változtatta, egyikkel sem lóvén megelégedve, n:Íignem Boraili 
bevezette a geometriába, mellynek tanárává lett P isá.ban, hol fejte
gette Galilei tanát a tömör testek cllenállásáról, azonban nagyon 
meHsze maradt azon nagy emberek mögött, kikkel versenyezni akart. 
Lyrai költeményei középszeriiek, ,·alamint A nac reon fordítása. Lu
cretíu~ fordításáról nem akarok roszabhat mondani, mert ellenkezés· 
be jön ék egy ismertebb vagy álLdánosabb véleménynyeL 1) 

Pier Jacapo Martelli ( -1727), bolognai, czélul tüzte magának 
a tizenhatodik század irói által megrontott drámai irodalom reformá
lá.sát, hogy ne kelljen folytonosan franczia fordításokhoz folyamodni ; 
azonban olly measze ment a francziák utánzásában, hogy még a vera
formát is átültette, mellyet az ola~zok róla m a r t e ll i a n us n ak 
neveztek, a mellynek monotoniája az előadásban kiállhatl::tn. Ezen
felül még tulterhelte darabjait lyrai képekkel, mesterkélt hasonlatok
kal, nmi mind legkevésbbé far meg a tragoediával. Érdemeit eléggé 
kiemelem, ha megemlítem, hogy huszonhat drámát, három nagyobb 
költöi müvet, hét satyrát s egy sereg lyrai költeményt irt. 

Sziuhaz. 
A szinház megtisztult a tizenhatodik ~Század bohóc~kodásaitól, 

de ezzel elvesztette minden eredetiségét is ; ennek folytán vagy né
ma volt, vagy megolégedett ismétlésekkeL Ha nagy ünnepélyek al· 
kalmával a fejedelmek pazat· fényűzésökben egymással versenyeztek, 

•) .A kinek fogalma van a j6 izléöröl, igy ir egy jeknkori criticus, nem 
lagudbatja, hogy az olasz irodalomban talán t>gyctlen forditás tiBm létez•k a régi 
latin költökböl, melly hasoulitbató lenue ellhez; olly világos, olly fenséges, annyi 
benne az elegantia, " annyira egyesiti magábau miudazou kellékeket, mellyek 

uüksé~e~ek, h'l&"Y az illy u.unkát tökéleteslié tesyék." 



látváDyos darabok 1) vagy dalművek adattak elő; ez utóbbiak, mint 
az ujabb kor alkotása, csakhamar igcu kedveltekké lettek, azonhan 
csak Rinuccini tudta müveiben kerülni azon ko1· modorosságát. 2) Gian 
Vincenzo Gravina ( -1718) öt rosz tragoediáért olasz Sophoclesnek 
hitte magát; nagytudomAnyu jogász volt, de hiu, megférbetlen és ve
szekedő. R a g i o o e p o e t i c á-jában, hosszas érveléssel ügyekszik 
bebizooyitani, miszeréot a költészet illendő utánzásban áll; de még 
ezen elvből sem tudja levonni a következtetéseket s nincs összefüg
gés okoskodásaiban. Elidllgenité magától az Arcadia összes tagjait 
az által, hogy magának tulajdonitotta az akadernia alapszabályainak 
egész érdemé t, mellyek a XII. törvénytábla irmodorá han voltak szer
keazt ve; de legkeményebben megtámadta öt Quin to Settan o. Ezen 
név alá rejtőzött Sergardi sienai jezsuita ( -17~6), ki igen mérges 
latin satyrákat írt, mellyekben, mint mondják, egyesitette a három 

1) Elég legyen megemliteui IL Boldogság hajóját és ILZ A•·iun·t, mellyek Tu
riuuan, az 1628. fanangon, a királyi palotában eiUadattak a franczia kiré.lynU 
születésoapjának évfordulcljára. Amint a fiiggöoyt fölhnzták, a hangszerek roppant 
zaja között megjelentek a magas égben az emberek iránt jó indulattal viseltető 

ös•zes istenek, kiknek miodegyike egy rövid rccitativót énekelt, mire ar; énekkar 
felelt. Azután megjelentek az elemek, mindegyik l<ülöobözU ruódon jelképezve 

-azaz: egy huj ó, melly a vizet, egy szinpad, melly IL földet, egy vulkáu, melly a 
tüzet és egy Mzivárváuy, melly a. levegőt jelképezte. Erre a terem birtelen meg
telt vízzel, miotba tengerré változott volua, mellyeu lassao Laladt egy hajó, elő

részén egy fényes trcloual a fejedelmek 8 az udvar többi herczegei számára. A 
hajó oldalain különbözö paizsokon bevésve láthatók voltak a savoyai herezeg 
jogarR alá tar·ozó egyes tartományok czímerei, középen egy nagy asztal, negyven 
szem61yre terítve. A tenger istene fölkérte a fejedelmeket, az udvari hölgyeket és 
a lov~tgokat, hogy m cnjeoek a hajóra, hol fényes vacsorát borutak föl számukra 
Tritonok, kik az ételeket tengeri szöroyek hátán hordo:t.ták !<örül. Ekö,.beo egy 
sziklán, melly uem mcssze emelkedett, elö,.dták a teog~rbe dobott s delphinek 
által megmentett Arion meséjét, Dicilyet a bologuai Giovanni Cappoci szerkesztett 
dalmüvé. Zene képezte a bevezetést; az elsU felvonás tartalmazta Arioo elutazá
sat Lesbosból; a másod:kbao delphinen ülve énekele; a harma<likbao Korinthus
ban volt, hol Periauder kiré.lyuak elbeszélte lotlandját, s fölismerte az eléje álli
tott tengeri rablókat, kik Ut meggyilkolni alouté.k. Vége,.etiil K sziréoelt egy 
balletet tánczoltak, mellyet Károly Emanuel herezeg készitett. Lásd : Arteaga. 

Bílvebb résillieteket olvaahatui Acebillini müveiben: Tltétis és /!'lóra, pro
logu.s a pánnai nagyszerű (meravigliow) szinházban elöadoU nagy pastoraléhoz; Mer
curiu.s és Mara, kirdlyi lovagjáték, elöadva a pdnnai fényes (superbissin10) uin
ltázban. 

~) A drámairók közöl elég legyen megemliteni a pármai her~.zeg szolgála-
té.ban volt velenezAj Aureli6t1 kinek harminczhet darahjáról tesz Ma1.znccholli 

említést. 
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római satyricus tulajdonsalgait, mardosva a század embereit és hi
báit. 1) Az erő és eleganlia ezen Ratyráknak olly nagy birt szerzett, 
mint arnillyenben utóbb Parini satyrfli részesültek j s a nyelv, mellyen 
irva voltak, leheWvé tette azok elterjedését egész Europllban. 

Szintén hire!! latinistn volt n milanói Tommaso Ceva ( -1736), 
ki roathesissei és költészeth•l foglalkozott; a régi hibAkat énekelte 
ru eg, talán mivel azokat kultőiebbekoek találta j Luther és Calvin re
formatióját az aristatelesi tanok elhanyagolásának tulajdonitotta; 
megtáma(Jta Carteeius tanát, OaSiendi pará.nyait, de a Koperoikus 
rendszerét is, mint a vallással ellenkezöket; a vonzást rokonszenv
nek nevezte. Több szc•·encséje volt miot költőnek névszerint a Se l v e 
(Erdők) és GesÍl infante (Gyermek Jézus) czimü költeményei
ben, mellyekbcn jól ecsetel. Tijbb életrajzot irt jó irálylyal és mérsé
ltelten, mint szelleme, soha sem tévesztvén szem elöl a vallásos érzel
meket. Némellyikben, mint különösen Lernene életrajzában kritikai 
tekintetben is jeles nézeteket fejteget. 

Ma~t'rnások. 

Magasztalják a maecenások befolyását! Azonban Olaszoradg
ban nemcsak a hazai fejedelmek, hanem még svéd Krisztioa, Lajos 
franczia király is osztogattak protectil.kat és évdijakat j s mégis 
tudtak-e nagy férfiut teremteni? Még a legjobban pártfogolt, a leg
kedveltebb tudományágakban sem; maga az d néző Tiraboschi be
vallja, hogy azon kornak nem volt egyetlen valamire való maralista 
theologusa, egyetlen egy sem, ki a malaszt kérdésében a vitához mél
tóan hozzá tudott volna tlZÓiani. De Francziaországban, Hollandiában 
s főleg Angolországban nem lehetne találni egyetlen jóbirti tud1íst, ki 
nem vett volna élénk részt hazája mozgalmaiban, ki befolyást nem 

1 ) A ki eml~kszik Giuseppe :l.anoja IJeszéd~re, meg fogja találni annak 
bevezet (·sét a következökben : 

Nec fuvat aryentun1, cum non licet amplius uti, 
Extrenw. in tabula aupt?·is donm·~, Deusque 
Es/o lweo·e.•, <licn.•. Renmm.t llatrimonia Divi, 
Jt'oenom quae aapiunt, quamquam fraterculttll ille 
Piscatm· coelo adscribat, Oeniisque bealis 
E:cpiet, et (aedae quaecumque piacula vitae 
Crimine si partu.n1 ma!'Íenl levaveri1 tUiem 

CaelitibuB. Miseri! quantu.m falluntur avari! 
Marmare quae paria (abricatÚI templa, cruat-em 
Et lac1·imas redalent, venia quem pauper aperlis, 
Expre1Bitque olim madida provincia vultu. 
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gyakorolt volna reá irataival. S Olaszországban ... ? Az olly gazdag 
franczia irodalomban folytonosan él és nyilatkozik a nemz.et történel
me a legroszabb regények ben, a tJ·agoediákban, a vigjátékokban is; 
elannyira, hogy hamindjárt nem is híven, de teljesen meg lehetne 
irni azokból a nemzet történetét De Olaszországban? Nem 'találunk 
egyebettires prózai vagy verses fecsegésnél, komolyság, szenvedt'>ly, 
nagyság nélklll; az olaRz iró nem beszélt a szivhez, az anyagi erzé
kiség vagy a mindennapi szeszélyek képezték tárgyát müveinek, a 
költő elfeledt'l a hazát, annak multjó.t, jövöjét. 1) És midőn Bouhours 
jezsuita ( -1733) a Ma n i e r a d i b e n p e n sa r e n e ll e o p e r e 
d' i n g e g n o czimU mií vében megtámadta az olasz költőket, a bolog
nai Gian Gioseffo Or.'li, a lovagiasság tudományának nagy mestere, 
Vl\llalkozott védelmökre; ebből igen szenvedélye11 vita keletkezett, 
de egyik fél sem tudott ~zabadelvü nemes nézpontokra emelkedni. 
Méltán cs o d átkozhatott Prospero Montani, hogy az illetök a helyett, 
hogy maguk alkottak volna egészséges izlési törvényeket, nem tudtak 
egyebet tenni, mint Aristotelesre, Hermogenesre és Demetrius Pha
leriusra hivatkozni, s joggal mondhatta, hogy ez n a szellemnek meg· 
alázása1 nyomo•· ul t és illiberalis gondolat s aljas bálványozás." El
képzelhetjük a mngbotránlwzást, mit ezen nyilatkpzattal előidézett. 

1) Ezért kiáltott föl Sal vu tor RoHu: 

Uscite fuor dll' fuvolosi intrichi; 
Aceorrlate la ce~ra ai pianti, ai gridi 
Di tante orfane, verlove e mendicbi. 

Dite senza timor gli orrendi stridi 

Della t.erra, che invan geme abbattuta, 
Spolpata 11ll'atto da tiranui infidi .•. 

Dite ebe ai tribunali e 100. guvcrai 

Si mandan solo gli avol•oi rapaci ... 
Dite cb3 sol da prit:cipi ~i pensli 

A bandit pesche e caccie, onde gli avar! 
Bulla fame commune alzan la menea; 

Che con muri, con fosse e con ripari, 
Ad onta dalle leggi di nat ma, 
Chiuse ban le se! ve e confi~cati i mari; 

E che oltre ai danni di tempesta e arsura, 
Un pover galantnom ebe ba quattro zolle 
Le paga al auo ~ignor messe in usura •.• 

Quesle cose v' ispiri un santo zelo: 
N é state a dir quanto dilett a e piace 
Chioma dorata Hotto un hianco velo, 



- 671 

HARMINCZNYOLCZADIK FEJEZET. 

8 z é p m ii v és z e t e k. 

Iskolák, úgy miként a mult században, nem léteztek valódilag 
a azé pm űvészetekben; s kik LombardilibRo születtek, az~rt még nem 
rnondhatók B lombard iskola hiveinek, me Ily B toscanai Lionardo után 
alakult ; a rómaiak sem követik Rafael t: siH tulajdonképeni tanitvá· 
nyai is megoszoltak; Giulio Romano megtagadta öt ne~ csak a test 
vöröseR szinezésc, hanem azáltal is, hogy erőltette a helyzete
ket, mások tulzásba, szinészieskcdésbe, oegélyzésbe estek. 

Még a meaterek müértéke is károssá vált, mert bArnulván Vinci 
rajzát, Rafael kecaét, Tizian szinezését, Tintoretto szellemdús mozdu
latait, Paolo gazdag diszitményeit, Correggio erejét és távlatát, azt 
hitték, elég csak megki)zeliteni öket; s mig e meaterek ezerint utá
nozva a természetet eredetiekké lehettek volna, megelégedtek azok 
masolásával, szeszélyesebb és könnyedebb mod01·ban adván vi8sza 
alakjaiknt, miközben könnyen modoroe~ságba estek az által, hogy nö
velték a meater fogyatkazáRait 11 tulozták szépségeit. Szabatosan 
utánozni keveseknek adatott, e a legkisebb eltérés elárulja a tapasz
talatlant: ugy, hogy Michelangelo utánzó i V ennsokat készítettek, 
mellyek Herculeseknek látszottak; a Rafaelisták fintorgatAssá változ
tatták a kecset; a vehmczeiek és lombardok mindig rövidek és élén· 
kek akartak lenni, a:Cár engedte azt a tárgy, altár nem. De főleg 
Michelangelo veszélyes csodálatraméltóságai hatottak vakitó!Bg. Szá
raznak és szegénynek ítélvén, ki másként müködnék, nem volt má
zoló, ki igényt nem formált volna em e l n i az ő styljét; s mig a 
jobbak szargalmasan tanulmányozták, milly eszközökkel sikerült e 
legfőbb meaternek elérni bámulatos hatásait s olly jól kifejezni alak
jait, a tömeg ugy hitte, winden érdeme a boncztan ismeretében áll, e 
ezzel pompáztak, még csak neru iR a valóságnak megfelelőleg, hanem 
bizonyos önkényszabályok szerint felcziczomázva kezelvén azt, mit 
talán eszményi szépnek neveztek. Szabadít~átok fel a képzelmet, s 
szeszély szel'int foghattok tulozni, torzképeivé lehettek e nagyoknak, 
kikkel versenyezhatni reméltek; e minthogy az naponként uj valamit 
követel, a roarészeégek vakmerőséggel fognak végzödni. Igy történt 
akkor is, a nélkül, hogy észszerüséget kerestek volna az egészben, 
ezabatosságot a részletekben, bevégzettséget a kivitelben, modorosan, 
vagyis bizonyos sietős és rendszeres módszer szarint dolgoztak, melly 
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bármelly tárgyra és helyzetre ugyanazon alakokat alkalmazta ; ki
emelni a kevésbbé szembetiini) izmokat, Iteresni a legnehezebb álláso
kat, zárt termekben is lebegő öltönyöket, nyugodt kedélyó.llapotban 
is heves taglejtésekct, hordárokhoz illií izmos karokat és czombokat 
festeni, mindenekfölött pedig a leheW leggyorsabban dolgozni, ebben 
állott az ü rullvészetök. Szemeik eliltt voltak a természet kimerithet
len szépségei; előttük a X VI. századbeliek munkái, mellyek folytatása 
és bevégzésére gyakran felszóJittattak j ök azonban inkább kedvelték 
az ujdonságot, a különczséget j a tet·mészetes taglejtés, egy egyszerü 
öltönyreJli köznapiasságoknak látszottak volna, miértis mondva 
csinált szabályokat léptettek az igaz, et·ötetést az egyszerüség 
helyébe. 

Rómában a ruüvészet vesztett a jó izlés dolgában Nebbi~t, Ricci, 
Circignaui s más hozzájok hasonló könnyed és anyagelvi müvészok 
kezei között. Baroccio d' Urbino Frigyes (1526-1612) tanulmányoz
ta a nllgJokat s fi))('g Correggiót, de megtagadva az igazságot rózsás 
szineket haszmUt, mellyek aztán divatba jüttek. Ö, miként követője 
Vanni Ferencz is, szent tárgyaknál állapoutak meg j s Cigoli, Passig
naci és Castellóval P-gyütt egy-egy kép festésével bizattak meg a 
Vatican részére, mcllyekért gazdag jutahoakat kaptak. Michelangelo, 
Vanni fia, egyébként nyomorult festő, egy módot talált fel a képeknek 
az időviszontagságoktól való megilrzésére. Vanni egy másik fia, Gian
battista, eleintén A llo•·it, azután R velenczeieket utánozta; választó· 
vizzel metszett, melly uton Correggio sok müvét megörizte. Ennek 
nyomán a modcua.i Sebedoni Bertalan haladt, ki játék által nyomot·ba 
döntetven, i(jn korában halt el; arczképfestményein változatos tag
hordozásokkal találkozunk, s a nápnlyi és modenai képcsarnokokban 
található festményei az utánzóénál j6val magilsabb helyet jelölnek ld 
számára. 

A ('RI'ftt'~l-k. 

Közepette azon hódolatnak, mellyet a középszcrüség és tévedés 
iránt tanusítottak, a bolognai Caracci Lajos (-1554-1619) bátorsá 
got vett magának jobb utra térni. Tanulmányozván a milrcmekeket, 
mellyek hazájában cseltély számmal de jelesek voltak, összehasouJítja 
azokat elfajult utánzóikltal, s megbcctiüli értéköket; helyt áll az ujitó 
ellenében kitnaradhatlan küzdelmekben, s egy iskolát alapit, melly az 
olasz festés:~;etnek bizonyos vilószerü fényt kölcsönzött, s me Ily, a ki
válogatás lévén jellege, fölfogta, mikép többé nem festenek ugy, mint 
Rafael és Michelangelo ;1 de a nagyokat tanulmányozván nem a ter
mészetet, föfőmüvés2:etnek tartotta mindazt egybeolvasztani, mi azok-
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ban legjobb volt. A mitvészetet ö két unokájával, Ágostonnal és Han
niballal is megkedveltette, mérsékelvén az elsö lassu óvatosságát s a 
má~ik türelmetlenségét; s szabatosságukkal, melly a régiek előtt 

nyomo.-uságnak látszott, gyözedelrneskedtek. Saját házukban az I n
e am m i n a t i-k aka.demiáját nyitották meg iskolával, a meztelcn, a 
boncztan, a távlat, a gypsz-nyomatok és mctszetek tanulmányozására; 
Guido, Albani, Domenichino elidegenedvén Calvarttól, ki addig Bo
lognában a müvészet kormánypálczáját viRelte, ez uj akademiába 
csaptak át. Itt a három müvész egyetértöleg és önérdek nélkül adott 
oktatást, s Ágoston le is irt a saját elöadá3ait; történelmi feladványo
kat tüztek ki, s jutalmaztak a nélkül, hogy a modort illetöleg a vá
lasztást megszoritották volna. 

Ök maguk is változtatták a stylt 1) s a meatereket semmi rész
ben nem multák ugyan felül, de ollykor nem épen kecstelen elegy
müvcket készitettek s mindenekfölött a hatást keresték, Ágoston 
legtöbb volt találékonyságra nézvf'1 de inkább metszéssel mint fes
téssel foglalkozott. Szent Jeromos áldozása valódi remflk müve, ép 
ugy mint Lajos E c c e h om o-ja s Hl&nibal Sz. Rokusa, melly utóbbi 
n;~gyobb müvesz a többieknél, s gazdag költői érrel rendelkezvén, a 
Farnesc palotában ismét divatba hozta a tájfestést, a fesztelen s egy
szersmind tanulmányozott szinezést s a cselekvény szabályszerüségét. 
A szenvcdélyek és kihágások csakhamar képtelenné tették öt a mun
kára, s negyeokilencz éves korában elhalt. Lajos csupán egyetlen 
fc:;tményen öt vagy hat fUt állitott össze különböz() meaterektől : dc 

l) C:u·ac·.ci Ágo;ton megismertil ti saját módszerét ama hire, ~ouettbou, wa
lyat Nicoliuo Ahati di~:sérl'lere irt, s mellyben a költészet D·.·m igen é1 töltbel a 
,,.lll"'d) u ál: 

XVI. 

Chi farsi un buon pittor brama e desilL 
Il dieegno di Rom~ abbia alla mano, 
La mossa coli ombrar veneziano. 
E il degno ct> l ori r d i Loml.tardia; 

Di Michelangiolla terribil via, 
Il vero natural di Tiziano, 

Di Correggio lo stíl puro e sovrauo, 
E di Raffael l:~ vera simmatri a ; 

l Jal Ti baldi H decoro e il fondamento, 
Del dotto Primaticcio l' inventar<·, 
E un po'di grazia del Parmigianiuo: 

Mn. senr.a tilouti stuJj e tanto stento 
Si pongiL solo l' opre ad iwitare 
Che qui h1sciocci il nostro Nicoliuo. 
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a Caraceiknak sohasem sikerül az eclectismussal egyesit~qi az ihletií 
gondolatot ; minden törekvésök oda iráuyul, hogy megkö zelitl;ék a 
természet jelenségeit, s visszaemlélc~zt:sekkel pótolják a lángész hiá
nyát. Ugyanazért jelesebb tanítványaik vi~szahatást idéztek elö e 
szerencsétlen eszme ellen. 

Domenichi no. 

Tanil.ványuk, a bolognai Domeni?o Zampieri (1581-1641 ), 
hosszasan, sét~ közben is érlelge,tte az eszmét, m~llyet vá~zonra 

akart tenni i fölgerjesztelte magában a szenvedélyekrt, mellycket ki
fejezni szándékozott, nevetett, sirt, dühöngött s &lö.bb ,nem fogott a 
munkához, mig teljesen tisztában nem volt az eszmével; miért is pa
naszkodván ellene a theatinusok, hogy már rég idö óta nem dolgo
zott a völgyi szent András kúpján, azt felelte: "Eb! folytonosan fes
tem azt magamban. u Mikor aztán munkához fogott, annyira sietett, 
hogy nem is evett. Kitlinő mcster és példánykép, kerülte a társasá
got, s a nép közé vegyült, ho~y megtanulja "rajzolni a lelket, szi· 
nezni az életet;" az arcwkat a_ jellemekhez alkalmazza, s szerzemé
nyeit a legszebb dicssugarak!w.l övezi. l'ehát oda töreked~tt, hogy 
emelje a lelket i de nem volt képes magát fentartani a puszta alak
kal, midőn hiányzott a gondolat, s gyakran az ihlettségnek adta át 
magát. A mükedvelő Giambattista Agucci védte öt szaporodó vetély
társai ellen, munkát adott neki, bemutatta Aldobrandini bibornoknál, 
ki a Belvedert festette ki vele. Farnese bíbornok részére Grottaferra-

• l . ' 

tában szent Nilus csodáit öröl• itet te .meg bámulatos hüséggel. Szent 
Jeromos áldozásában, mdly 1·gyi ke Róma legjobb három festményé
nek s utolsó tiltakozása az egyedi~égnek szemben a festői ka;;zt zsar
nokságával, szerencsésen ,•alósitotta Caracci Ágoston gondolatát, 
kit mind a csoportozatok hüségében, mind a kifejezés finomságában 
feliilmul. 1) Szerette ellentétbe helyezni a földi szenvedéseket az égi 
iit•iimekkel, miként e~ l.V~a~onna del Rosari~ festményén észlelhető. 
Hogy az iszonyatostól sem idegenkedett, pclda rá gyönyörü Szent 
A gu ese; s e tekintetben mások is követték, igy Guido a betideberni 
kisdedek legyilkoltatásában, Guercino szent Péter vértauuságában. 
Dornenichino az építészetben is 87-ép jártasságg~tl birt, s e jártasság:it 
igen jól érvényeflitette festményei háttet·é)>en; azonkivül Rómábart a 
Luclovisi villát, Fraseatiban a Belvederet építette, s A római Szent 

') Ugyanazon tárgyat a mantuai Lorenzo Leonbruno is feldol!rozta, ki 
1537-ben balt meg, s ki Ginlio Romanonak vetélytllrs~t, de az egykoru életirók elött 
ismeretlen volt. 
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lgnácz templomnak jeles tervét kél!zitette, mellyet aztán Grassi atya 
módositott, az Algardi-féle homlokzatot ragasztván hozzá. 

Mig Pousein befolyása által Francziaorsdgban mindinkább nö
vekedelt hírneve, Domenichino Olaszországban kevé~:~bbé volt isme
retes j maguk a Caraccik, kiknek tudományával ellentétet képezett 
az ö szabadelmüsége, igyekeztek u~ját vágni, s önmaga iránt is bizal
matlanná tették annyira, hogy több ízben bucsut akart venni a festé
szettöl, gyakran csak mások nyomain mert járni j Sz. Jeromosa csak 
ötven scudot jövedelmezett neki j midön aztán a nápolyi Sz. Januarius 
templom kupjának festésével bizatott meg, s minden egész alakért 
ötvenJ minden félalakért huszonöt, minden föért tizenkét és fél scudo 
_jövedelem biztositt.atott számára, akkor valamennyi miivész összees
kiidött ellene, kiillinösen pedig Lonfranco P.s Ribera, mig végrP. mért'g 
által mu\t ki. 

Albanl. 

Nagy bará~ja s földije Francesco Albani (1578-1G60) szintolly 
választékos és erőteljes rajzoló, leleményességre nézve eredetibb 
volt, habár nem termékeny, mert festményei mind hasonlitottak egy
máshoz. s azonkivül flokat ismételt. Tárgyaihoz kecses mezei jelene
teket mellékel, s a mel\ékletekben ügyedebb mint a történeti részben 
és a szinezésben. Mintáit szerencsésen tudta kiválasztani, s megne
mesítette azokat ; az allegorikus festészetet jól kezelte; müvészete 
körül irodalmilag is érdemeket szerzett magának. Kortársaiban 
irigységet keltett, aztán hanyatlani látta hirét, végre feledve 
halt meg. 

Caravagglo. 

A Caraccik uralmát zsarnokinak találta a caravaggioi Michel
angelo Morigi (1569-1609), ki mint kömives Rómába vetödvén, fes
tészetra adta magát minden mester nélkül j s minthogy nem tanulta, 
megvetette a rajzot, s az önkényes szabályok iránti megvetésből a 
törvényt is lábbal tapodván, a festményben azt kivánta, hogy hü má
Rolata legyen a természetnek, mellyet minden megválasztlis nélkül 
utánzott, mitsem törődve az ókoríakkal, a szabályokkal és hagyo
mánynyal. Személyében, modorában, ruházatában darabos, a jobbak 
irányában irigy, kósza, gyakran kenyér szükében lévén, örökös czi
vódásban élt; emberölés miatt Rómából Nápolyba, onnan Maitába 
kényteJenittetett menekülni, hol egy lovag iránt elkövetett sértés kö
vetkeztében fogságra kerestetett; elosondn, Siciliába menekül, de 
ott felbérelt gyilkosok támadják meg, minélfogva ismét R6ma felé 
veszi utját. Azonban alig hagyja ott el a hajót, mással összetévesztve 
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elfogják, és börtönbe vetik j szabadon boc~áttatván, hUit helyét találja 
a haj(mak, me Ilyen érkezett j e miatt elkeset·edve megy-megy a tcn
get·parton, egész a Hercules kikötllig, azonban a nagy höség követ
keztében lázt kap, melly negyven éves korában sirba szállítja. Az 
akkori modorosak által hasznáitatni szokott kék és vö1·ös szineket ií 

gyülölte; s mühelyét feketé1·e festette, melly csak egy felsö, jó ma
gasan álló nyíláson át nyert világosságot, minélfogva a minták erő
teljes és éles árnyakat kaptak i ö tehát a mintának, fiiggetlenül a fény 
mesterkéltségétöl, kiemelését, miként azt a Michelangelisták gyak o
ro lták, a fény homály ellent( teivel pótol ta i tulzás a tulzás ellenébcu. 
Előszeretettel viseltetett a gyilkosságok, éji kalandok, romok, ron· 
gyok, hullák it·ánt; ~ midön templomi festményeket kellett készitcnie, 
kellemetlenül hatott az ö te1·mészethüsége, ugy, hogy kénytelen volt 
azt mérsékelni. Vakmerősége, az erőszakos és köznapi tárgyak bizalT 
választása, az erőteljes ecsetelés, melylyel nagyszerü hatásait cszk ii
zölte, sa szembeszök ö fény, melly alakjait elkülönítette s mintegy meg
elevenítette, elfeledtették hibáit, keménységét, póriasságát i s u;;y 
tekintettélt, mint f~jét egy iskolának, mclly ellentétben a Carac
ciakéval a természet utánzását hirdette. Bizonyára szép vállalat, dc 
nem tanácsoljuk, hogy rz iskolához valaki olly ember kevélységével 
kiizeledjék, ki megtagadja az eliidök hosszas tapasztalását, s a ko1· 
társak erőivel való összhangot i sem hogy megválasz tás, gyakorlott 
~zem s ama varázsvessző nélkül kérjen attól tanácsot, melly az után
zásban megőrzi az életet. 

Nagy ellenségére talált <l' At·pino lovagban, ki gyenge festő, dc 
annál erősebb volt a. szabályokban; s kiből jó hirlapíró vált volna. 
l\legbotráukozva ama forradalmi szellemben, az I d c a I ism u st ki
áltotta ki, melly szerenesés szó öt iskolaalapító gyanánt fogadtatta cl, 
rlc tekintve azon negélyességet, mellycl az eszményít haJhászta, a fes
tészet Marinijának volna mondható. 

Gyenge termékenység és mérsékcletlcn erö volt tehát jcllc~c a 
két iskolának, mcllyek a megelözö l'övid fény({orszakl'a következtek ; 
mindkettö, köznapias, mint midön valaki csak a test llZcmeivcl lát, 
mimlazáltal ollykor-ollykm· fdtüntck egyes müvészek, kik méltúk 
<U'l'H, hogy az elsők között foglaljanak helyet. 

Gu ido. 
A bolognai GuidoReni (1575-1642) miiveit, ki mindig uj uton 

akart j;írni, rgckig emelték mindazok, kik ellcn~é~ci voltak CH.l'ava~
gir'lltak, mig ennek tanítványai viszont Hcnire mértck szúval és tettel 
0sapásokat. Ő azonban egész lélekkel tanulmányozáBra adja magát, 
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a lcgközépt!Zct•übbek véleménycit Ít1 cltl•gadja, !; ez ucm kevés :;egé
lyére szolgált a fresco fest(•szet gyakol'latábau. :F'öleg tiszta ecsetével 
tiint ki; a rendkivüli könnyedség nl'm akadályozta öt eredeti fogam
zatokhan; szerette a szendét, s nem idegenkedett az ólomfehér szin
töl, miként a Caraccisták. Az arctok sz<:pségét a természetben, az 
antikon, Dürer metszetein, Rafael és kPdvencze Paolo Veronese fest
ményein egyaránt tanulmányozta; a végtelenü) változtattamind az 
arczokat, mind a ruházatot és állásokat. Mondják, mikép Albani, 
nagy ellenségévé válván, s nem lévén öt képes legyőzni, erkölcsileg 
igyekezett megrontani, s a játék-szenvedélyt költötte fel benne, melly 
által sarkaltatva, sietős gond11tlansággal dolgozott, miért is szegényül 
é~ hitelét vesztve halt el. 

Guidóval együtt ment Romába a sa:;suolói Cavedone Jakab, kit 
amaz Tiziannal helyezett egy rangba, s kitől nem lehet meg-tagadni, 
hogy szabatos volt a rajzban, nyugodt a helyzetekben é~ kifejezés
ben, eröteljeil a szinezésbcn. Dc egy fiának elvesztése fölött való fáj
dalmáhan korán kimult. 

(luert'ino. -

A centói Gianfrance!!CII Barbieri, melléknevéu Gu erei no (l ú 90'( 
fGG6), tanulmányát Caracci Lajos egy fcstményén kezdette, azután 
Rómában, s jobb meatereket tanulmányozott, s barátja volt Caravag
gionak, kitö! elsajátította a fény és árny crös ellentéteinek ízlését s a 
kiclomborítás mesterfogását, melly sajátságokért a festészet hüvészé
nek neveztetett; a rajzr·a töhh figyelmet forditott mint Caravaggio, 
anélkül, hogy ezáltal a csiu és nemes magaslatára emelkedett vo!na; 
azonban fogyatkozásait rendkivül termékeny ecsetének könnyedség~
vel leplezte. Egy, akkori költiink Aga•·-t mind~n más festménynek 
eléje tette.') Békés természet ü és jó ke•·csztény lévén, megbocsátotta 
a sérelmeket, miben nem kevéssé különbözött a többi miivészP.ktöl. 

1) A bolognai Ercolani könyvtárban Örzött jegyz~kek Rzerint Guercino 
Agarért 70 scud6t, l lirát, 8 ss. kapott; sz. Brunőért 7Bl Rcudot; a harsona által 
fölél>resztett sz. Jeromosért 29l'i scurlót; egy Angelicll és Medoroért 351-et, egy 
másikért. JJ12 1j,-et; a mantuai herezeg és herczegnö természet utA11 festett arcz
képeillÍ>rl 630-at. A milanói kóroda levéltár,b61 tn•lom, hogy az ott ellwlyezet.t. 
Anounciataért 3167 milaoói lirával jutalmaztik. Correggio szent Jeromosilúrt ka
pott 4 7 zecr.hinót s hat h6uapon At élelmezést Cossa Briseidenél; azonkiviil két 
szekér fllt, egy hízott sert.ést, és gabonát. Port n gal királya 40,o· 10 zeccldnot ki· 
nált én~tte, aztán a piÍrmai herezeg egy milliót ajánlott fel, csakhogy a francziák 
Pl ne rabolják, s 11jánlat11 visszavettetett. 
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Tizian oldalán ti)rrel dolgozott; Giorgio ne vértet viselt midön 
nyilvánosan festett; Baroccio egészségét mérc;ggel tették tönkre R·,_ 
mában, ugy, hogy ötvenkét éven át folytonos fájdalmakatszenvedett; 
Domenichino élete ellen több ízben kiMériettek meg merényletet s 
végre is annak lett áldozata; Guido Nápolyba menvén, menekülni 
kénytelenült onnan Spagnoletto, Ca•·acciolo s a görög Belizario Ca
reuzio fenyegetésai elől, kik mind megannyi pártok főnökei voltak, s 
csupán az idegeneknek onnan való kizárásában értettek. egyet. Ugyan
ezért Arpino lovag sem talált ott jobb sorsra j Gessi, Guido tanítvá
nya, a Szent-Januárius kupjáuak festése végett két tanítványnyal 
érkezik oda, s ezek egy gályára hurczoltattak, anélkül, hogy többé 
hallottak volna felölök valamit j Contarino di Pesaro halálát mérge
zésnek tulajdonitották j t;irani E1·zsébet festöniiröl pedig bizonyos, 
hogy szabaleánya etette meg j Tempes ta agyooUttette nejét, miért öt 
évi börtönbüntetést állott ki j Tassi Ágo11ton gályarabságban tanult 
tengeri jeleneteket festeni j Mattia Preti pedig, malléknéven Calabrcse 
( 1613-99), poroszló volt, ki sokat dolgozott Nápolyban és Maitában j 
Guercinot utánozta, s előszeretettel viseltelett atragicai tárgyak iránt, 
a nélkül, hogy törődött volna a természet csinosbitásával; végül csak 
szegények részére festett. 

Laufranco. 

Giovanni Lanfraneu Parmaból (1581-1647) a rajzban é11 ki
fejezésben a Caraccikat, a müalkotásban Correggiot utánozta; tú!

tévén magát a kicsiségekkel törődö aggályosságon, szabadabb moz
gáera és élénkebb ellentétekre tesz szert. Illy módon rögtönzövé vált 
a gépies festményckben, s nagyszámu kupfestményei a távfestés min
tája gyanánt tekintetnek; önkénytiesség és erőtelj kiváló tulajdonai, 
mellyek azonban nélkülözik a tudományt és átgondoltságot; szent
alakjain és Madonnain épugy, mint a Carenzio és más Michelange
listákéin semmi mcnnyei nincs, kivéve a dic.;fényt, s nélkülözik az 
emelkedettséget, miként a Caraceikban hiányzott a lélek és élet. 

Pier da Cortona. 
A cortonai szülelésü Berettini Péter (1696-1669) jóllehet rajz 

és szinezés dolgában véknyan aliott a modoros volt, miudazáltal, nem 
annyira az i nventiót, mint inkább a müalkutállt, a csoportok és cso
portok, a részek és részek közötti ellentéteket tartván szem előtt, 

sikert aratott; igen jól értvén az alulról föl feléhez, azépen beosztja 
szerzeményeit, s müvészileg szállítja alá szineit; sz. Pál megtérése, 
Barberini palotájának boltiv-festmén1ei Rómában, s a Fittikéi Flo
reoczben azépeknek mondhatók. 06' könnyedsége hanyagsággá fajult, 
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a mi előbb ízléses volt, nála riegély'zetté vált; alapjaikhan megrázta 
a miivészeteket az által, hogy divatha hozta a tétiru al<~ koka t s azok 
mesterkélt felállitását, a réazarányra lévén tekintettel, nem pedig a 
togalmazatra. Dicsé1·ték öt mint építészt, kiilönösen a della Pace s a 
Santa Maria in vita Lata templomokért Rr1máhan, s még inkább a 
san Martino al Foro romano-ert, jóllehet szerenc~és óvatossággal sok 
szabadságot párosit. 

RI bera. 

Ri bera József, ki, mert Gallipolishan egy spanyol katonától szár
mazott, S pagnolettonak neveztetett (1586 -1656 ), tisztán a természet 
tanítványa lévén, kelletén tul sz~retett csillogni, s nem kevés befo
lyással volt a nápolyi iskolára. Eltanulván a fényüzést Üssuna her
czegtöl, spanyol nagyot játszott; kocsit, egyenruhás cselédséget tar
tott; egy ki:~zolgált zászlótarto képviselte nála a kamarást, ki átnyuj_ 
tottn neki az ecsetet s reggel három, ebéd után két órai mur,ka után 
figyelmeztette i:lt: n Lovag ur, elég volt a munkából, méltóztassék egy 
kicsit sétálni." E:~ ténként fényes lakosztálybll.n tartot t elfogadást; de 
e gőggel természetes vidámságot párosított, szerette a tréfát, habár 
könnyen sért hetö volt. Szép gyermekei voltak, küliinösen a nagyob
bik, Mi!.ria Rosa j de Masaniello lázadása alkalmával Austriai János 
beleszeretett, s a palotába, azután Palermóba vitte j a müvész, atyai 
indulataiban és büszkeségében mélyen sértve, kétségbe esett, s egyet
len szolga kiséretében eltünvén, többé mitsem lehetett felöle hallani j 

a leány kevéasel azután szivfáidalmában elhalt. 

Glordano. 
E kettötöl tanult a nápolyi Luca Giordano (1632-1701), ki 

Faprestonak neveztetett azokatlan gyorsaságáért, melylyel a Ricardi 
képcsa1·nokot Florenczben, az Escurislet s más temérdek muukát he
végzett. Igen élenk képzelőtehetségénél fogva utánozta a különféle 
meaterek modorát, s ép ugy ártott a festé~zetoek mint a hirlapirók 
az irodalomnak, nyomorult kézügyességge törpitvén a nagy tehetsé
geket. E g é p és z ek megelégedtek a vázolással, nagy tüzzd óriási 
festményeket állitván elö, mellyek bámulatra ragadj!\k a tömeget, 
azután mindenik iskolát alakitott; de ezekből nem festök kerültek ki, 
hanem felekezeteskedök, kik annál könnyebben buktak, minél keve
sebb kifejezni valójuk volt. 

Salvator Rosa. 
Salvator Rosa Arenellaból (1615-73) müvés11, ákarom mondani, 

teremtö festő volt. Atyja visszatartotta őt a müvészettöl, me Ily "kór
házba juttatná" j s valóban, mint tizenhétéves ifju, számos tagból álló 
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és ~:t.egeuy ct~aláddal árváu ma1·adván, mindeufél1! uyomoi·t kellelt 
neki szenvednie, s elkeseredett kedélyének bizonyítékát adta zonl és 
sivár festményeiben, mellyokcn soha sem találkozunk nyugalommal 
vagy derüvel, hanem szirtekkel, villámtól zuzott fatörzsökkel, tépett 
tölgyekkel, északi szelekkel, rohanó patakokkal, romok és bosznrká
nyokkal, Proraetheussal a sziklán, Samuel szellemével, Catilina ösz
szeeskiivésével; ollykor egy nap alatt kezdett valameily mühöz s vé
gezte azt be. Perezre hitt Masaniello hösiességében, a miért el kellett 
hagynia hazáját s Lanfrancavai Rómába menvén, olly mohón rohant 
bámulni a müvészet csodáit, hogy majdnem életébe került buzgalma. 
Egy álarezos menet, mellyben Mithriadatesnek öltözve tréfás gyógy
szereket árult az t>rkölesi nyomoruságok ellen, nevet szerzett neki s 
ekkor hatalmas festését is bámulni kezdettek. Büszke lévén, nem 
pénzt, hanem hírt keres ; a tudományokho:t. keveset értett, s epés, szá
jas, csűrt esava1·t, ismétlő gunyiratai hanyag és eredeti vadságot le
helnek ép ugy mint ecsetvonásai. A ktilönczsegeket uem zavarjuk 
össze az cr<·detiséggel, sem a lángészszel, melly bcf<'jezett egészet 
ad, a rögtönző könnyedségét, melly vázoL 1) Mégemlítendőnek tartjuk, 
mint hányja szemökre kortársainak a fajtalan tárgyakat, a szeméc
metlen meztelenségeket, a szentek festésénél is alkalmazott profán 
mintákat,2) 

1) Lady Morgan, Salvator Rosa ~let~ ben, h<ls sé alakiT ja át öt, Masauiellót " 
a tiihhi piaczö vitézeket s gyalázza a szegény Olaszországot., merl ~~~·-rd.i. 

') Qneste pitture igDitrle e senza spoglia 
Son libri di lascivia. Hanno i pennelli 
Remi, da cui disonestá germoglia .. _ 

Che nelle chiese, ove ~· adora e pregn, 
Delle donue si fanno i ritt.rattini, 
E ln magion d i Dio divicn bottegn. -. 

E per farsi tener de' piu majuseoli 
Spogliand o i sant i, vnol mostrar che int(lllllt· 
l proprj sit i ed il rigo1· de' muscoli, 

Le at.titudini si che son tremende ! 

Qua! fa corvette, qua! galoppa o tr:IÍnli. 
Con ce n to smorlie e tor ci tur e orreude ... 

Ch~ d'nn Angelo invece e di Marin 
D' At i il volto s' adora e d i Mednsa, 
L' ~lfigie •l' un Batillo o d' un Arpin. 

Sulla pitlun•. 



Francct;co ~olirnene [,itüuö hajlamaira rontó bclolyát~t~al voltak 
a mesterck, mindazáltal nagyon tetszett, s a templomukat é:; udvaro
kat egész Európában könnyed müvckkel halmozta el; alakjai ncmte
lenek, a sziuekben tuluz, az cc:;et-kczelésben modoros. Tia1·ini Sándot· 
mé•·sékeltebb a többi Caraccistáknál s kevésbbé csillogó a szinekben, 
mellyek bámulatosan Összhangzók s megfelelnek a búskom<ll' t:l.r;:yak
uak, mellyek iránt előszeretettel viseltetett. Lionello Spada saját stylt 
ten~mte:t magának; tanult, de nem választékos, a leleményességben 
rs festésben szelleme!!. 

t'lore11czlek. 

A cigolii Cardi Lajos is eltért a szokott irálytól, hogy u jak után 
nézzen, Correggiót igyekezvén utánozni, s igen élénk szinezéssel isko
lázott rajzol párosított, habár hiányzik nála a :;zinek ellentéte s a 
meater kecses rövidsége. Költő, zenész, a Crusca akademia tagja, 
anathomus, fcstész, szobrász egy személyben, a gyakorlati távtanról 
egy értekezést adott ki i rendezte a díszítéseket Florenczben, midőn 
Medici Mária mennyegzöjét ünuepclték IV. Henrikkel; ö tervezte az 
ennek tiszteletér~ Párisban emelt szobor t alapzatát; Florenczuen a 
Btrozzik belső udvarát, a Rinuecini palotát; t; Rúmában a Madarna
palotát, melly tul van terhelve diszitrné~>yekkel. 

tiok fltireuczi követte öt, különö~>en pedig Aliori K1·isLóf, ki ke
veset, dc kitüniícn dolgozott. Carlio Dolcc ~z ajtatos indulatokat 
akarja kifejezni, azokhoz alkalmazván a szinczctet is i nincs nála scm
mi csillogás, de nem eléggé összhangzó i ollykor a gyöugédségböl 
szeavelgésbe eaik. Sassoferrato (Giambattista Salvi) H.afaelt tauulmá
nyozta, s bár szigoruan megtartja az illcmet, választékosan rcdiíz, 
szabatosan rajzol, összhangalja a sziuezetet,jóllehet luiságosan rózsás; 
igen kecses a tájfestésben, s még inkább a Madonnákban. Luti Bene
dek, ki szegény szlllőktö l származ ván, maga volt kénytelen nevelteté
séről gondoskodni, felülmulta km·társait a rajzban, összhangban s a 
szinezésben; de miothogy nem értett a cseh,zövények mesterségéhez, 
csekély tehotségü egyének fogták cl tőle a kegysugarakat. Rosselli 
1\láté egyesitvén a régiek és ujak jó tulajdonait, dicséretet aratott 
kiilönösen ügyes módja által, mellynélfogva ruindenkinek képességé
hez mérte az oktatást; nincs~:.nek nagy fogamzatai, de szabatos, ta· 
nulrnányozza a természetet, s festményein is ama nyugalmat önti el, 
melly lelkében honolt; frescóit tegnapiaknak mondaná az ember. 

t'rt>sco-lest6k. 
E nemben egyike volt a legjobbaltnak Giovan di Giovauni, 

miudamellett, ho~y átengedte magát a század hibáinak. A Voltcna-
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nónak nevezett Franceschini Boldizsár szintén igen dicsét•etre méltó

kat hagyott maga után Florenczben. Lippi Lörincz elvül tartotta ugy 
írni, a mint beszélt, s ugy festeni, a mint látott: ez elv azonban még
sem mentctte öt meg bizonyos mesterkélt módszeres!égtöl, különöscn 
ruházatfestésLen. Barbatelli Bet·nard, más néven Poccetti, csodálandó 
müveket hagyott hátra a florenczi Kartbausi-kolostorban j s hüség, 
érzelem, melegség tekinterében hasztalan keresnénk jobb festményt 
az ö Sz. Bruno halála müvénél. Ligozzi Veronából, az akkori natuJ"a
listák módjára nagy szinczö, dc szabatosabb, talá.n minden korabeli 
fresco-festőn tul tett a florenc11i Mindenszcntckröl czimzelt kolostor
ban, kültinösen szent Ferencznek sz. Domnnkossal való találkozásá
ban j s alig enged Caliari Pálnak, kit felülmúl a rajzban s a meztclcn 
mintázásában. 

Ta,lnt. 

Sokan és jól írtak a távlalról, füleg Dedargues; 1) de furcsán 

éltek vele, különösen a boltozatokon, hol mindent alulról fölfelé kel
lett nézni, embereket, növényeket, házakat; a négyszögelésnél pedig 
az akkori dagályos izlés érvényesült, melly lombokkal, diszedények
kel, birubókkal, grotcsk és szilrnyalakokkal terhelte tul az épiilcte
ket. Girol~ mo ÜUJ·ti Dentone visszaállitotta a távlatot s ujitást hozott 
a jelenetek ben j olly ro ódon 1 ökéletesitvén a reliefek et, hogy azt hitték, 
gipszalakokkal ékesiti párkánykoszorúit j ö találta ki a fresco müvek
nek aranynyal való keresztárnyalását. Michelangelo Colonna, a leg
jobb quadratur f, esco-festö, tudott alkalmazkodni a fest/lk irályához, 
kikkel dolgoz•>tt, s IV. Fridl'ik által Mitellivel egylltt Madridba hi

vatott meg. 
l~remonaiak. 

Cremonában, hol már a X V. század végén iti igen ügyes fedtÖk 
voltak, Altobello Melone ét! Boccaccio Boccaecino "a legjobb ujkori 
a régiek között, s a legjobb régi az ujkoriak között" váltak ki amaz 
iskolából, mig más iskolákból Mantogna, Ghirdandajo, Vanucci, Fran

cia voltak a nevezetescbbek. Boccaccio fia Caroillo "az éleselmü 
rajzoló, pornpás szinczö" miként Lomazzo mondja, ki öt a legfőbbek 
mellc helyezi, bámulatot kelt müveivel a San t:igismondo templom
ban. Feleletül azoknak, kik festményeinek miuden érdemét a szemek 
természethüségének tulajdonitották, a feltámasztott Lázárt s a házas
ságtörö nőt festette szem nélkül; melly külöoczséget egy korunkbeli 
festő is utánozta a Grey Johanna kivégeztetésében. 

1) Maniere uni11er11ellepour pratiquer la perapecti11e. Pé.ris 1648. 
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A (;amptk. 

A Campi-k családja rninden meetert ki akart aknázni; s hosszu 
cs munkás életökben elárasztották Lombarcliát müveikkel. Gyula és 
Bernard dicséretesek a rajzban éij sziuezésben, ollykor elbamarkadva 
dolgoztak, mit Antal és Vincze rendeseu tettek. Bernardino müvei a 
San Sigismondó ban (valódi Pantheona Cremonának) roppant hatás
sal bírnak, s bámulatos azokon a ezentek beosztása, kik i.~cn nagy 
számmal vannak, s mégsem zavarvák össze. Tanítványai közől, kik 
megelégedtek azzal, hogy öt utánozták s bérért dolgoztak, Sofonisba 
Anguissola nőt emlitjiik, ki a legjobb arczképfestők közé számíttatott 
s a spanyol udvadwz kapolt meghivást; mint már öreg és vak Ge
nuában Van Dyckkel volt gyakori érintkezése, ki bevallotta, hogy 
többet tanult töle, mint bármelly jo szemmal bírótól. Giambattista 
Trotti, malléknéven Mal-osso, Bernardino tanítványa és barátja, igen 
halványan szinez, jóllehet csínosan és vidáman rajzol. P .. nfilo N u vo
l one utánozta öt. 

A Procacclnlk. 

Ereole Procaccino szUietés-belyéröl Boiognából Parmába köl· 
tözvén, hazai modorban iskolát alapitott ott, mellyet csekély távlat, 
gyenge rajz, könnyed 8zinezés jellemeznek, 8 jó tanítványokat képe
zett. Fclülmulta öt fia Camillo, ki sokat dolgozott a milanói területen; 
könnyedsége és természetesc~ége első látás•·a tetszik, de észre lehet 
rajta venni a 11iet8éget. Midön épen a napkeleti bölcsek imádását fes
tette a Madonna del Monte-ban, P ro ca c ci n í ma n us i n cl y ta e 
c e c i d e r e 1626-ban. Tobbet é1· Itélete al fl'e8co a reggioi San Pro· 
colo egyházban, s Sz. H.okusa, melly bámulatba ejtette Caracci Han
nibalt, ki felszólittatott annak párját ütni. Testvére Giulio Cesare, a 
Caraceikat és Correggiót tanolruányozván,hazájának legkitünöbb festö
jévé nötte ki magát. Carlantonio, a má:~ik testvér, táj, gyümölcs és 
virágfesté8re adta magát, és 11ok müvet létesitett ~panyolországban. 

Hercules, Camillo lia, hamarkodva festett és megrontotta 8zámós ta-
nitványainak izlését. -

Salmeggia, ki a Procaccinik és Campik által neveltetett, Rómá
ban Rafael t ked v elte meg, kitö l igen dicséretes modort sajátitott el ; 
ecsete lágy, mozdulatai és kifejezései kecsesek. körvonalaiban tiszta. 
A bergamói Santa Grata 8 a milanói Passione templomban levö két 
képe legjobb ruüvei közé tartoznak, mellyeket nem mind egyforma 
gonddal azokott volt készíteni. 

Milan6illk. 

Milanóban miután Luini és Gaudenzio régi iskolája kihalt, a két 



Borromei bíbornok, müvé~>zelekkd akat·váu erneiu i az isteni tiHztclet 
fényét, kénytelen volt idegeneket hívni meg. A milanóiak közöl, kik 
künt tanultak, nevezetl·sebbek a morazzonei Pier Ft·ancesco Maz
zucchelli s a ceranói Giovanni Crcspi, amaz jó szir.ezii, ez építész, 
képiró, tudós. Utóbbinak tanítványa volt Crespi Dániel, ki mesterét 
jóval felülrnulta; arczképeiben Tiziant követi, a nagy festményekben 
képzelemdús, de kellöleg csak az ismeri öt, ki látta sz. Brúnó törté
netétábrázoló festrnényét agarignanói karthausi kolostorban. Ő volt az 
utolsó rnilanói festész; ha bár többen dicséretesen kezelték az ecsetet, 
mint. a Rossettik, a Santagostinik, Meda, a jó fr~sco-(estö Bianchi 
Izidor Campioneból, Recchi P;í.l és Battista Comuhól, Lanzani András 
a Maratták neveltje, Besozzi Ambrus, Caceianiga Ferencz. 

A ferrarai Contri Antal kitalálta módját, mint lehessen festmé
nyeket a falaluill máshová h~"lyezni át. 

(~enuaillk 

Genuában a vagai Perin által alapitolt iskola szép előmenetelt 
tett, s a Calvi-k jó homlokrajzokat l>.s tiirténcti képeket festettek, 
rnellyek a szokásoktól kevésbbé tértek el, mint a velenczeiek festmé
nyei. Hemini András és Oktáv Rafaellel tartoltak; Cambiaso Lukács 
csak hazájában képezte magát, termékeny a képekben, elmés a mü
vészet nehézségeinek lcgyiízésében i s festményei a császári palota 
csarnokaiban a legszebbek közé tartoznak i az Escuriálban is festett. 
Vetélytársa, s mindamellett igen jó barátja volt Giambattista Cas
tello, ki BergamaHconak neveztetett. A nemes é11 tud(ls Giambattista 
Paggi ernberölés miatt ~zámüzetésbcn élt, rnigl ~n mindinkább növe
kedvén festői hirneve a külföldön, visszahívatott, s Hubenssei és Van 
Dyekkel versenyezve dolgozott. A genuai patriciusok ugyanis a leg
jobb müvészeket hivták meg városukba, s a vak Sofonisbától leczké
ket vettek a Procaccinik, a Roncallik, Gentileschi, a pisai Lomi, a 
Aoreuczi Balli, az ur·binói Antoniano, Halimbeni, Sorri, Tassi, Vouet, 
a flamand Ro,a, Legi, \Vael, Maló, a német Waals és mások, kik mü
veket hagytak ott magok után .. Annyi és olly változatos példányok
ban kép· zhctte magát a genuai i(juság; R nehogy a szinezetet keresve 
elhany::~golják a rajzot, Paggi D e fi n i z i o n e o ss i a d i vis i o n e 
d e ll a p i t t u r a (1607) czimii munkáját tette közzé. Giovanni Cat·
lone, szabatos rajzoló és élénk szinező, a fresco-festészetbe szokatlan 
csint és vidámságot vitt be. Testvére Giambatti11ta felülmulta öt, s fest· 
ményei nevezetessé teszik a Nunziata del Guastato-t s a palota-kápol 
nát. Az olajfestészetben sem maradt hátrább; melly két nemben ha
nyatlás né lk ül folytatta munkálkodását egész nyolczvanhat éves koráig. 
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Strozzi Bernard kapuczinus Velenezéba futott, hol élete hátra 
ltw(i részét mint világi pap töltötte el. Genua palotái bővelkednek az 
ö jcíl kigondolt nagyszerii frescóival; vászonfe8tményeiben ÖtH>zhangzó 
és erőtelje!! egyszersmind, jóllehet a rajzban s föl eg az angyal- és ma
donna-at·czr,kban nem választékos. Mcllőzvc " sok arc."képfestöt, a 
tájfe~tésben kitüntck Sinibaido Scorza Vultaggióból, kit flamandnak 
mondana az ember, s Antonio Travi, más néven Sordo di Sest.ri; Gian 
Benedetto Caotiglione az állatfestészetben csak Bassanónak enged. Az 
1656-ki dögvész, melly ltülönösen a festészeket látszott st~jtani, el
uszlatta amaz iskolát. 

Pit'moutlak. 

Moncalvo (Caccia Vilmos Montabonebúl) az egyedüli piemonti, 
ki cmlité:lt érdemel müveiért, mellyek a Ct·ca kalva.ria klipolnáiLan, a 
novarai sz. Pál templom kupján, s a m·mcalvoi minot·iták kolostot·ában 
láthatók. Turin, háboruval lévén elfoglalva, nem törődött a müvészr
tekkel; mindazáltal 1652 .. bcn a Sz. Lukács társulatot alapilotta, mclly 
uem sokára akadomiává emeltetett, s késiibb a turini Beauruont Clau
diustól jobb azorvezetet nyert; de kik a kir.Hyi palotákat ékesítették, 
többnyire külföldröl hivattak be, mint Miel J:\11os Antwerp~nbíll, Lei· 
ter Dániel Bécsböl, Ddphin Károly franczia, továbbá Banier és Vanloo. 

Veleu~-zelek. 

Velenc~ében a jó iskola rosz tanítványokat sziilt, kik Tintorctto 
pélcl:\ját·a táma~zkodva érdemnek tartották a gyors mnnlq\.t. Jacopo 
Palma ~z ifjabb, egész dühhel teljesitvén a tömeges mcgt·cndcléseket, 
tönkre tette 8zép tehetségeit. Girolamo Forabosco iszonyu arczkép
tcstö volt. Culo Ridolfi jó módszerekhez tartotta magát, s amHz is
kola festészeinek életrajzait is megírta. Dario Varotari még tanulmá
nyozta a XIV. századbelieket, miként Paduaban Szent Acgidinsán 
láthat.), s fia Sándor, mellékoevén Padovano, Tiziant tanul
mányozván, ugy dicsértetik, mint ki jól értette az alulról fiilfc
lét; de mi t·öviditéseit kevés~é átgondoltaknak s kellemét convcntio
ttellnek találjnlc. Mások hátat fordítva az akkori bálványoknak kü
liinbözö és eredeti rnod11t·okat vettek fel, mint a Ricci-k s késöbb 
Tiepolo és Rutat·i. Antonio Canale, tanulmányozván a rúmai •·omo

kat, bámulatos szabatos~:~ágra tett szert a távlatban; elsö alkalm:u:ta 
a sötét kamrát, hogy igazolja a sikokat s összhangolja a szineket. 
A tájfestésLen Grimaldo, más néven Boiognese is ügyesnek muta.lta 
magát. 

Cal'lo Maratta, Anconábcíl, nem gyíízte eléggé ajánlani Rafaelt, 
s versenytársa gyanánt tünt fel néhány ajtatos festményének kecses 
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szeretetreméltósága által, mellyek neki a Carlo dell e Mádonne czímet 
szerezték. Elég bátor volt feJ.vállalni a vaticani Stanzák helyreálli
tását; s testvérével és költő leányával Faustinával együtt a nagy 
rontók közé számíttatik. 

Igen sok miivészt elhallgattam, habár .az akkori középszeriisé
gek mind fel vannak jegyezve, mig szerencsétlenségre a középkor 
kitünösegeinek nevei is alig jutottak el hozzánk. Főfő dicsöségnek 
tartották a gyorsaságot, igen rövid idő alatt roppant teriileteket fes
tettek be j modorosan, felületesen, minták, vázlatok, carton nélkül dol
goztak j némellyek azzal kérkcntek, bogyegy nap alatttiz rőfnyi falat 
födnek be j CambiaRo tul akarván tenni rajtok, két kézre dolgozott. 
Egész müvészetök modoros helyzetekben, a fényhomaly tulzott ellen
téteiben állott, nem tanulmányozták a történetet, hasztalan keressUk 
nálok a méltóságot, mindenfelé köznapiassággal találkozunk. Mindaz
által kwukat arany kornak tartották j hamis rendszereket, képtelen 
elméleteket állitottak fel, mindcuki jogot igényelvén magának érte
kezni a müvészet felől. 

Szobrál"zat és építészet. 

Még mélyebben sülyedt a szobrasz:.t, mióta Michelangelo moz
dulatait túlozni kezdette, s a fP-stéRzet terét bitatolva erőtetett hely
zeteket, girbegörbéket, boncztant, nagy&zP-rü redőzeteket akart elö
állitani, a nehézségben keresvén a legnagyobb érdemet, a gépies ki
vitelben a rolivészet tökélyét, s inkább bámulandónak találván a kő
furót, mint a vésőt. Ki kezelte valaha. finomabban a márványt mint 
Algardi, Bernini, Le Gros? de ez érdemet tartván szem előtt, meg
feledkeztek a szigoru és szabatos szépségről j amaz érzelmeknek, 
mellyeket a XIV. századbeliek tanulatlan kisérietei lehelnek, most már 
semmi nyoma; s a tulzásokban az ember többé nem ismer magára. 

Hasont.'1 léptekkel haladt a rosz izléz az épitészetben, s mint
hogy a hanyatlás legfőbb ismérve elégtelE"neknek hinni az ogyszerü 
eszközöket, mellyek segélyével a meeterek annyira kimagasodtak, 
a régi épitészrendek nem látszottak: többé elégségeseknek az uj kép
zelrock kifejtésére. Delorme Filibe..t azt vitatta, hogy, mikén~ a többi 
nemzeteknek, a francziának is jogáb11.n kell allania uj rendeket ta
lálni fel j s franczia rendet kezdtek életbe léptetni Lebrun a versail
lesi képcsarnok ban, Rolland a metzi szinházban e másutt; Sturm 
Kristóf Lénárd pedig egy uj német rendet hozott be. Csav<~rgósan 

készitették az oszlopokat, bronz iizölöfolyandárokkal fu.tatták be, 
különcz módon változtatgatták 1 egyhelyt ket! é töröttekr1t>k látsza
nak, másutt eső félben, de egy angyal tartja fel azokat, 
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Nincs igaza a szobrászat akademikus tlirtéoetirójáoak, midön 
azt mondja, hogy na körülmények, mcllyek próbára teszik a rolivé
szek lángeszét és érdem~t, nagyon megfogyatkoztak egész Olaszor
szágban." Ellenkezőleg sohasem épitettek és dolgoztak annyit, mint 
akkor; s nincs város, me Ilyben ízléstelen templomok kal, paloták kal, 
udvarokkal, gipszmü.kutakkal nem találkoznánk. Róma folytatta a 
megelőző század miiveit, hely1·eállitotta a régi~ket, ujakba fogott; a 
Sant' Agnese, San Carlo, Sant' Andrea, Santa Maria in Campitelli, 
Vittoria, a Santa Maria Maggiore kápolnai, a laterani palota, a San 
Giolvanni dei Fiorentini, a Sant' Angelo hid, a Piazza Navona szökő
kutja, a Borghel5i, Ludovisi, Paniili villák, a monte Cavalio s a monte 
Citorio palot:'li és sok más mindazou időben emeltettek és ékel'ittet
tek. s miként a góth ízlés reliiikerekedett a franciscanusok épületei
ben, ugy pompázott a baroeco a jezsuitált szolgálatában, mellyoek 
ottan bámulatos emlékeivel találkozunk a Saut' lgnazio s a Gesú 
templomok ban. 

Bernlul. 
Gian Lorenzo Bernini ( 1598- l (),'-O) ugy em li ttetik, mint a leg

roszabb ízlés typusa. E képzelemdú~ nápolyi kitünő festő, szobrász és 
Ppitész, ki majdnem hihetlcn, mennyi munkát végzett be, tiz éves ko
rában már olly jól kezelte a vésőt, hugy V. Pál századának Michel
angeloját sejtette benne. El~ő munkáival, meilyek leginkább mell
szobrok voltak s bámulatos könnyedséget és szabatos ízlést tanusí
tottak, nagy tetszést aralván, azt hitte, uj utat nyithat, melly mind a 
r•;gitől, mind a Michelaugd<'•itól eltérne, de mfdiíu igen öreg korában 
első kisérleteit megtek intette, felkiáltott: "Nagyon keveset haladtam 
a müvészetben, ha mint ifju igy kezeltem a márváuyt." Daphne és 
Apolló ifjul(ori mtive valódi remeke a legyőzött nehézségeknek, me
lyen semmi nyoma az önkényszabályoknak s a márvány viasznak 
látszik. 1) Azonban lassanként modorofságba esett; s bár feliilmulhat
lan maradt a \'ésö-kezdésben, nem választotta meg az alakokat, nem 
nemesitette a kifejezést. Sze nt Bibianája, Maderno Szent Ceciliája, 
Fiarnmingo Zmt-sannája s Houtton Szent Brunója ama század legjobb 
müvei. A Vitturia templomban, mcllyet a lepantói csata emlékére Ma
derno emelt, sa tö1·ököktől elfoglalt zászlók diszitettek, Bernini Szent 
Terézia szolmít állitotta fel, mellyet ö "munkái között legkevésbbé 
rosznak" :;zokutt nr.vezni; mcsterm ü ve ez az általa ugynevezett 

') E DaphnerB VIII. Ot· bán egy jó epigrammot irt: 
Quioquia amam aequitur fugitivae gaudia (ormae . 
. l!'ronde manus implet, /,accaa aerl carpit amaraa. 
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festöi szobrá~>zatnak; de nem i~ cmlitve a tulvitt redözést, a szcut 
bizonyos mé!Jg0rcsös önkivü:etot flljcz ki, mit még illetlenebbé tesz 
a füliittc álló angyal ~crdült kora. Azután mindig az ujat hajh-ászta; s 
a Ilidon levő Angy:~láuak vállapoczkáit is ki6czamitotta, csakhogy 
kccsellebb állást adjon neki. A Vaticánban VIII. Orbán siremléket 
kéllzitettc, igen nehézkés redőzéssei s egy testes Jnstitiával, mellynck 
dag>~dó em!iíjét elég illetlenül egy Ciecsem:) szopja, a Halál ezalatt 
kiinyv~bc itja a pápa nevét. VII. Sándor siremlékén ismét a Citaritas 
szercpel összeszorított mellel, s a földgolyó, mellyet egy illetlenül 
meztelen Veritas tör össze, t•oppant sziínyeg hull az alant lcvö ajtt"mt, 
mellyet a H:~lál fölemel, miközben a clepsidrát mutatja annak jelzé
~él·t•, hogy az életkor be van fejezve. E fogamzatok nélkülözik a ta
nulmányt, a tiszlaságot, az dlcmet, mindazáltal akkoriban nagyon 
magasztaltattak ; s igy a kifejezés negélyzésbe ment át j annál inkáb h, 

mcrl az összes munkálatokat Bernini vez.~tvén, az ö ízléséhez volt 
kénytelen alkalmazkodni_, ki megbizatáshoz akart jutni. S Bornini 
bá111n!atut keltett s azt kclt.ni rá nézve valódi szükséggé vált j XV. 
Ocq;cly, pápává választatása eWtt a tükröt tartotta neki, mialatt a Da
vidban Ölimagát képm;isolta j VIII. Üi·b;ín, midiín pápává válast.tatotl, 
igy ozólt hoz.zá: "Ön örveud, hogy Matteo Ba1·berinit pápának látja; 
de ö sokkal szerenesése bbnek tat·tja magát, h•>gy Bemini az ö kormá
n y a alatt él." 

Bemini nagy ügycsséget tanu::!itutt a körülményeknek meg
fclelő épitészeli alakok feltalálásában, A piazza di Spagnán szép tö
meg viz lévén a nélkül, hogy szöktetni lehetett volna, egy hajúc,;
kát alkalmazott reá, melly elmet·üliífélben lévén, nyomast gya
korol a vizt·e s kiszorítja azt az oldalnyílásokon Ellenben a Bar
berini piac;~on coak csekély, de igen magasra szökö vízsugár ta
láltatván, egy vizi isten által kagyltiból fuvatja azt ki. A piazza 
Navonán nagyszerű az obeli~k, köt·ülvéve folyók szobrai által, 
rnellyeket az akitori legjobb müvé,;zek készítettek, habár a fu
gamzal bau nélklliiizik az egyöutetiiséget, X. Incl!.óe pápa kéL óra 
lwllszant bámulta azt, midön m"g körül volt véve állványokkal s cl 
akat·ván távozni, intette Berninit, hogy csak miolöbb fejel!.ózc bll s 
vezesse oda a vizet ; ekkor egyszerre mindcufelöl nagy biiségben 
lte~d az szökellni, sa. pápa felkiáltolt: "E meglepetés tiz évvel hosz
szabbitja meg életemet." A Barberini palotában az ii terve szerint 
készült a különö::~ csigalépcső kerülék-lapon. A montc Citorion tek vi.i 

Lufiovisi palota egyike a legnagyobb é~ legszabályosabbak na!<. A 
diszitmény-festés lévén akkor nagy divatban, inkább a hatást, a nagy-
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azerüt kereste, mintaem az alakok tisztaságll.t. Illyen a jezsuitáok 
Novíciatusa a monte Cavallon, igen kis téren festl:li külsövel, e tojás
dad kúppal, rendkivül gazdag díszítésben, mi nála gyAkran a hibát
lanságot pótolta. 

A mestermii, melly körül még e század is fáradozott, a vaticani 
Szent-Péter volt, melly többé nem az lstennek s az általa betöltött 
mindenségnek, hanem a pápák nagyságának szolgált kífejezéseül. 
Két és fél századon át épülvén, mialatt annyiszor változtak a pápák, 
müvéazek, az ízlés, nélkülözi amaz egységet, melly a müveknek ép 
ugy, mint az életnek becsét képezi. Michelangelo halála után az épít
kezésnek az ö tervei ezerint való folytataeával Barozzi Jakab biza
tott meg Vignolaból, ki bár képes lett volna tökéletesíteni, változás 
nélkül vitte ki azokat. 1573-ban maghalálozván, Giacomo della Porta 
végezte be a tetlít. A kup medenczéjét Michelangelo terve ezerint V. 
Sixtus pápa két év alatt záratta be; aztán VIII. Kelemen alatt Fon
tanl1. a gerincz-ablakot (lanterna) helyezte föléje. 

Maderntt. 
Hátra volt még a hajóról intézkedni, ll V. P ál nem akarván, 

hogy a hagyomány által megazentelt térböl egy darab profanáltassék, 
vagy nem tartván elégségesnek a templomot nagyobb ünnepélyessé
gek alkalmára, vagy mivel azt akarta, hogy nagyságra egyik sem 
mérközzék azzal, melly első volt méltóságban, a sok terv között a 
bissonei Maderno ( 1556-1629) Károlyénak adott eUínyt. Ez nagy
bátyja Fontana Domonkos által mint müvakoló hivatván Rómába, 
rajzot és gépészetet kezdett ott tanulni, s több palotában, főleg pedig 
a Borghese és Mattei-félében jó bizonyítványt adott maga fel öl; alak
jai mérsékeltek, arczélei szépek, habár jelzik a müvészet hanyatlását 
s vonzódását előbbi müvakoló mesterségéb ez. Micbelangelo az egy
ség erköhsi eszméjét tartván szem előtt, azon volt, hogy kitüntesse a 
kúpot, tekintet nélkül a járulékokra, mellyek pedig elmaradhatlanok 
a katholikus rítus-tól. Maderno, hogy engedelmeskedjék az uj köve
telményeknek, nem elégelvén utánozni azt eiül, mi hátul már előbb 
létesíttetett, három ívesarnokot ragaeztott a kereszt keleti ágához, 
melly illy módon görögből latinná változott, a homlokzathoz a log
giát mellékelte, honnan a pápa u r b i e t o r b i szak ja áldását osz
tani. Ez által odalett a részek összhangja, a nagyszerűség, mit az 
egység szül, s a valódinál sokkal kisebbnek látszott ama roppant mü
emh~k. A megnyujtott homlokzat nélkiilözte az épület egyéb részei
nek szigoru szépségét,nem is említve az alakok és részletek hibás voltát. 

Bernini minden másnál többet dolgozott a Szent-Péteren s szab-
XVl. 44 
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r•1kkal d iszitette a kúp lábait. XV. Gergely a c o n fess i o vagyis a 
fi)oltáJ• készítésével bizta meg, melly a legnagyobb öntött mü, magas
ságban vetélkedvén a Farnese palotával. A csavart oszlopok már a 
régi oltáron is láthatók voltak, s a hagyomány Görögországból szár
maztatta azokat; tehát nem ö találta föl ama nemet; mi egyébként az 
egész müszei·kezelet illeti, júllehet építészeti tekintetben eszelőskö

désnek látszik, s bá1· azonkivül, hogy elég fonákul kúpok alkalmaz
tatnak kúpokra, za varólag hat a szem re, ru int di:!zitmény menthetö, 
megbocsátván százada izléslmelt a czafrangoltat, vi1·ágfüzéreket, csigás 
czifrázatokat. s feledvén, mikép e müvében a Pa n theon fiidélzetét utá
nozta. Valaki talán azt fogja gondolni, hogy olly t:iga~; templomban kell
vén annak elhelyeztetnie, nem lett volna Icheiséges tisztasággal olly ha
tást eBzközölni, miuöt Bernini elért, s valóban mi a müvész miihelyében 
bámulatos szobrokat láttunk, mellyek silányul vették ld magukat, mi
után a Szent-Péterbe u elhelyeztettek; de ki ennek okát a templom alak
jában kereai, mi azt !Rezzonico pápa siremléké1·e figyelmeztetjük. 

VII. Sándor Berninit a Hzent-Péter cathedrájának kivitelével 
bizta meg, melly bronz-tiimeg c"ak a szöszéknek enged, s százhatezer 
scudóba kerlllt. A cathedrÁt négy egyháztudor tartja, ~; a háttér egy 
abl~ok:iban a Szentlélek van elhelyezve ; mindkettö szerenesés eszme, 
csakhog-y a ~zinészies állást foglaló négy briáM szobo1' mintegy játszva 
csupán egyetlen ujjal tartja a roppant terhet. 

A Szent-Péter-té•· oszlopsora., mellyet ugyanazon pápa megha
gyásából készitett, a IegnagyobhszeJ'Ü ruü, melly valaha a világon 
csupán szépitési tekintetből emeltet1~tt. Mondják, hogy Michelangelo 
csarnokokat akart a basiliea elé építeni, de Bernini nehéznek találta 
összhangba hozni azokat a roppant liimeggel B a bizarr homlokzattal, 
egyik vagy a músik hátránya nélkül. Jobbnak látta tehát félkörben 
négy sor oszlopol helyezni cl, mellyek öt venhat láb szélességli tért 
fognak bll; a honnét huszonnégy négyBzögü pillért B negyvon láb 
magas száznegyven, ré~zben harántos vonalú Oi!zl,lpot felül egy kar
zat fog át, mellyct százhatvankét szobor ékesít, mindez olly sz~<.bato~, 
hogy a ki a kerülék egyik gyúpontjában áll, cs&k egyetlen sort lát. 

A lépcsőzet készítése, melly Szent-Péter előcsarnokából a ki
rályi t(rembe vezet, igen nagy nehézséggel járt mert nem volt ~;za
bad a falakat érinteni; de Bemini a nehéz~égeket, rni ként véleménye 
szerint ez az építészetnek kötelessége volt, szépség motivummá tudta 
változtatui; B az eredmény látarány tekintetében igen jM ütött ki. 
Ugyanez mondható Nagy-Károly é>~ Conetaotin lovag szobrairól is, 
mellyrket ö az rdiíesarnol< ltét végrészén htdy1~zett el, 11 mellytlk 
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emelik azt, bármennyire boszantsa is a szemet a merev gipszalakok s 
a mintegy örökös szélben lengő szoboröltönyök közötti ellentét. 

t'ontana. 
Befejeztetvén a Szent·Péter, XI. Incze annak lt>ir:'q~ára a comói 

Fonlana Károlyt (1634-1714), Bernini tanítványát szólitotta fel, ki 
a rábízott szárnos oagyszerü müvekben (elég legyen emliteni Szeot 
Mihályt a parton, Termini magtárait, a montefi.asconei dóm kúpját, a 
fuldai dóm'mintáját) kitüntethette vala magát, ha kevésbbé lett vol
na hibás. Számítása ezerint 1694-ig negyvenhat millió nyolczszázöt
venezer római scudót költöttek a Sze nt Péterr<', bele nem értve a min
tákat, a lerombolt épületeket, Bernini egy harang tornyát, mellynek 
építése százer s lerontása tizenkét ezer scudoba ket·ült, s nem számit
va a festményeket, a belső felszerelést, a gépeket. Hogy nagyobb
szerüvé tétessék, azt tanácsolta, ron tassanak le a házak egész a Tibe
risig, s a San Giacomo Scosciavalliig két porticus huzassék, mellyek 
ott diadalivben végziidjenek, környéltéu pedig szabályos utczák ké
szittessenek; mi azonban ekkorig nem törlént. Buzgó véd{)je ö Ber
nininek, kit sok épitész azzal vádolt, hogy m eggyengitette a kúpot, 
mid{ln füliték és lépc<iizetek kedvel>rt kiv:ijllá)tr a pilléreket, mig 
mások bebizonyították, mikép ama hézagokat az első építészek hagy
ták ki, hogy könnyebben száradjanak a tömegek. Nem látszott kielé
gitőnek a megfejtés, s 1745-hen ismét összeomlástól kezdették fél
teni a kúpot, miért is élénk vita fejlett a müvészek és mennyiség
tudósok között, s majd elmés, majd nevetséges tervek merttltek fel. 
Giovanni Poleni Paduaból szilárd érvekkel nyugtatta meg a féllmke
ket,- mindazáltal kivülről befalazott öt vaskarikával ajánlotta azt 
körülövezni, mellyeket Vanvitcili épitész helyezett be, s mellyek any
nyi kalapálást és falkivésést sziikségelvén, inkább ártottak mint hasz· 
náltak az épületnek. 

Bernini XIV. Lajos által Francziaországba hivatván, hogy be
végezze a Louvre palotát, hatvannyolcz éves korában ment oda. Min
denfelé diadallal fogadták; Medici Ferdinand iinnepnlycs bevonulást 
rendezett neki Florenczbe, a palotában szállásoita el, s egész az olasz 
hatát·okig saját gyaloghint~já.ban vitette; nem kevésbbé volt előzé
keny iránta a savoy.ai herezeg; Francziaországban a hatóságok hiva
talosan tisztelegtek nála, s miniszterek és udvaronczok forgolódtak 
körülte. Bernini fejedelmekkel szemben a bizeigés ama tetszetés ne
mét alkalmazta, melly a nyíltság köpenyébe burkolódzik. Maria 
Krisztinát kőfaragó öltözékében fogadta, mellyet megérintve a ki
rályné, ezt mondá: "Ez tisztcl~tre méltóbb, mint a bibor." Midön 

44* 
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ugyanaz egykor az ö Igazság szobrát dicsérte, Bernini igy szólt: "Fel
séged az első koronl\8 fö, kinek tetszik az igaz"~g" ;1.1. miTe ·Krisztina: 
"de nem minden igazRág van márv~nyból. u XIV. Lajost képmá.sol
vnn, felkiáltott: "Oh, c.~odák csodája l egy olly tevékeny és franczia 
király egy ee-ész órán át nyugodtan volt. 11 Máskor föl emelvé~ a ki
rály bomlokfürteit, mondá: "Fölséged az egész világnak megmutat
hatja homlokát," 8 az udvaronczak rögtön b e r ll j n i m 6 d o n kezd
ték viselni hajukat. Kérdeztetvén a n ök által, vajjon az olasz n ök 
szebbek-e, vagy a francziák? 11 Mindnyájan szépek - válaszolt ö -
de az ola~z nők böre alatt vér, a francziáké alatt tej van." 

Nagyszerü terve, mellyet a Louvrera·adott, nem vitetett ki, vngy 
mert igen költséges volt, vagy nemzeti féltékenységből, de bizonyára 
nem azért, mintha finom ízléssel dicsekedhettek volna, miután Claude 
Pf'!rrault, kinek terve elfogadtatott, Berninit középszerü épitésznek, 
de igen jó szabrásznak nevezi! Bernini gazdagon megajándékozva 
visszatért Rómába s folytatta annak szépitését IX. és X. Keleme[J 
alatt a Sant-Angelo hid oszlopos kartároját s egyéb festményeket és 
vésmüveket kPszitett, millyen VII. Sándor síremléke, s egész nyolcz
vankét éves koráig nem ismert más nyugalmat, mint a munka
változtatást. 

A szépmiivészetek, miután a régiek utánzására tértek vissza, 
bf"járták azok meo.:öit, de olly ponthoz jutottak, hol megszüntek a 
nyomok, mPIIyeket követhettek vólna. Igy ovoltak a templomok és 
termek nagy ivezeteivel, melly~>k k!llönnemi\ di~zitményekPt igényel
tek. A szobrász<tt, melly a r/>gi",knél törvényt szabott a festé~zf"tnek, 

az uiakn:H megfordítva a f~>Rté~zPttöl vette azt, miért is ezzel egyHtt 
eltév~>dt. fölPg miután Pnnek tár~ául szegödvén a diszitésben, a hatást 

.conventionalis alakok s könnyed~ég által akarta elérni, mi halálos 
ei!Pnség-e a sz:~ba'ORR:Ignak; s a Rzemet kecsPr,tetvén, a festöit a redö
zéshPn, a mnzflul>ltokb:m, a mPII/>k!etPkhPn kPreRte. Igy tett Bernini, 
kint>k modoroq magat11rt~su alakjai nélkülözik a nemMséget. Az épi
tészethf'On Rz:~hatosRhb vnlt, hahnr minrfen roAzra utat nyitott. 

Mii~lkotáRi l{éP"'"BégP! illt>töleg ritkitotta pfirját; ltépzelme gaz
dag- Ps fogl>knnv, az e~zközökhen kimPrith",tlen, annyira, hogy a leg
föbbPk közl'itt érdemelnil helyet ha a valódi nagy11ágnál a tündöklést, 
a gazdagságnál a titngtatást inkább nem kedvelte volna. 

Borromlnl. 
Minden rend-P}~Pt mP.gt:,gadni, minden hRI!'yományos rendszert 

lerombolni a bissonei Borromini Ferencznek (lf>P9-1667), egy nyG
morult csapat vezérének, volt fentartva, ki egyedüli szabályul a sze-
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szélyt ismerte. Min~ 1 Jl]Árvány.ozó ij.ómá.ba érkezvén, bámult a Szent
Péter csodáin, s némi munkát telj"sitett ott i de e foglalkozásától el
vur.ta öt Maderno, ki öreg és beteges levén, általa helyettesittette 
magát. ll!y 111ódon érirllk~,z~sbejutott Heruiuivel, !de irigykadv.én rá, 
azon volt, hogy elragadja töle a mt'gbiza'tásokat, s kisebbiLee hírne
vét. Ám bocz>áuatot érdewelr!e, ba azet·t tette volna, hogy ö maga 
visszaforduljoD; s a Jó uton haladjon! de hol az ítész, ki a valódi fo
gyatkozásokat ostorozná1 s a megrovott javitását tartaná szem elott"( 
Ő az izle~t már. megrontva találta ~z ujdonsá~i düh s az által, hogy 
áthágattak ilo különbözö müvészetek határai i ö meg végkép tönkre 
tette, minden~ felforgl!-tván s ép ellenkeziijét tévén annak, mit egy
kor jó izlétmek :n~~eztek. ~~Aillii,t.vén az egyenest, hullámzó, minden 
irány ban kanyargós, kúpcsigaszerű VOLU.t.iak.at, örökös<:n kmgró t>ZÖ
geket atkalmazott; bár teremtő elruének tartolta magát, ~:~oba sem 
talált fel vaiawi ujat, hanem különcz módQn egyesiLett, cserélt, tá
maszúl alkalwaz~a a meHekes diz>zitményt, ko"nyed látszatot köl
csönzött annak, mit szilárd alapra kijilet t volna fo;.& tctnÍ!!1 c-,alkeppd 
helyettet;Ít\!tte a valóságot. Az épites~et rakmüveszetté, a diz>Zllés 
aranj·uzási mes_terz>éggé lőn. Meggöroitette a lateral'ti Stent-Janust, 
I~oma ,legnagyobb templomát a ti:t.tlnt~Peter u~án j a Sapienza tempio w 

h01.rangtor~yáuak CSJ.Var alakot adott, csak azért, wurt a többaek 
egyenesek; a joni cstgás czifrbatot a szokottól eltérő módon IJaj
litja j a negy furrasboz czimze_tt ~an Carlónak olly alaku t ad1 mclly· 
nek nincs neve. ,A sz erkezetet nagyon tJ\IJUlwanyozta s épületei ep 
olly :;ziJardak1 win t a :;:r.abályosak; ollykor wücrzéKet1 sot JángebZt 
árul el j ~z,ent-Ágnes homlokzata a ptazza Navunán kitunö rér;zekH.tll 
bir, ugy hogy ö az épiteilizet :SeueCaJii.nak ét~ Mariuijaw:~k oevezuető. 

A JÜtüntetét~ckben ét~ év pénzekben lJagy rc:;ze vu. t i de azért a jó 
muvé:;zek és Bemini nem helyeseltéli; minek kovetke:t.teben bú
kórba esett, wei.ly esze,Öc~r;éggé lajulvan1 öngyilH.oc;.,ágra vitte. 

Túaelte Öt1 r;Öt. továl.lb terjedt az izles, welly kedvelte a nehezet 
szépség né*' ül, a tÚIZQtLat erő néUitil1 a b.Ülonczot ujsag neliiül1 miuök 
a c::;agavunalal! o8z1opok, teker c;;c.:s uszlupfok1 áttön és Ö<lszegön~yc.Ht 
hom1U.I!.Zatok1 távlatos épatészet. Tág és magas egyházainknal is al
kalinazni akarván a régi oszlupa·.:mdtlket, m"Ilyek egyedül a regtek 
szük és alac~vny .templowaihuz 1llenek1 kénytt:lenek voltak egy ren
det ll másik felé helyezni,. a mmt ez az akkoriban kéi:!zült howlukza
tokon kivétel nelkül látható. Mindazáltal sok baroeco épité,znok si

került nagy11zerüt állitani elö, különösen udvarokban, lépcsőkben, 

termekben. S az egész összhangját illetőleg még oem ment annyira 
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az eszelösködés, mint a részletekben, hol a kecs-hajhászat örökös 
kigyózásokban, görbületekben és kellemetlen formákban nyilvánult, 
melly romlott divat a legkisebb részekre is kiterjedt, számüzvc az 
cgyszerUséget, az egységet, az észszerü ellentéteket. 

V. Sixtus és V. Pál kápolnái a Santa Maria Maggioreban typu· 
sai amaz ízlésnek. Az elsön, mellynek beosztása dicséretet érdemel, 
igen különbözö értékü mUvészek dolgoztak, s köztök néhány jeles 
mint Antonio di Valsolda, ki ott a pápa szobrát, a Lateranban pedig 
Ranuccio Farnese bíbornok siremlékH ké11zitette, melly utóbbi helyen 
IV. Miklósé is látható Leon da Sarzanatól, és pedig a szokottak tól 
elütő, kevésbbé bizarr és egyhango modorban. A Paolina kápolna tn! 
van terhelve, mint átalában mindazon mUvek, mellyekre V. P ál két 
kézzel szórta a pénzt; s a milanói Buonvicino Ambrus aprólékos 
festményekkel, falkiszökellésekkel, gépies merészségekkel akart bá
mulatot kJllteni. 

Pedig hogy visszatéljenek a jó u tra, csak a nehéz:~ ég haj há· 
szását kellett volna kerülniök; s midőn a Transtcvercben szent Ceci
lia testét föltaláltá.k, Stefano Maderno, ki annak másolásával megbi
zatott, igen kecses és hibátlan munkát készitett. 

Az utánzök egész seregét hallgatással mellözzük, de nem a 
bolognai Algardi Sándort ( 1583-1654), ki nem követte azoigailag 
Berninit, s tanulmányozta a festészetet és a régieket. XI. Leó ja a 
Vatican ban, f!zokás szerint térdig érő piu vialeban, kissé nehézkes, de 
bámulják ott Attiláját, melly öt tömegböJ egyesítve harminczkét 
arasz (palm o) magas és tizennyolcz széles j iukább festmény az mint 
szobor, a relief minden változatosságával, néhány hibásan kiszökellő 
s más alig észrevehető alakokkal, tévesen egyesitvén az igazat a köl
tötteL A Szent·Ignácz homlokzata ugyanőtöle gazdag és rendetlen, 
jobb a Pantili villa. 

A milanói Camillo Rusconi müvei közril, ki jó m üvész volt, de 
a példák által félrevezetletett, XIII. Gergely és VIII. Sándor sirem
lékei dicséretet amttak j de a Sant-Ignazio al Gesú kápolnában levő 
két Angyala nem sokat ér. A toscanai Giovanni Goncili (il Cieco da 
Gambassi) elvesztvén szeme világát, folytatta munkálkodását. s főleg 
arczképfestéssel foglalkozott. Azonban Toscana sem tudott valami 
jót felmutatni j a Fogginik, kik pedig túltesznek a többieken, roszak j 
a valamivel kevésbbé romlott izléosU Innocenzo Spinazzi Florenczben 
a Santa Maria Maddalenában az elfátyolozott Hitet s Machiavelli sír
szobrát készitett". 

Fiammingo (:B'rancesco di Quesnoy, 1594-1646), korának leg· 
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hibátlanabb müvés~e, de igen keveset dolgozott. Tizianon tanulmá
nyozta a gyermekeket, s ritkitotta párját a gyermeki kecs s a test
lágyság festésében.· A nápolyi Sauti Apostoli templom l''ilomarino 
kápolnájában látható gyermekniukoknál alig ld. rt valami kecsesebbrt 
l(<;pznlni. Zsuzsannája a Foro Trnjanon levil Madonna di TA>ret<ilum 

mét·<~ékelt reuözé~ével és szelid kifejezésével lep meg: de Szer~t

Andn\sában, mellyet a Vatican részét·e l(észitett, nem tért el ama 
templom egyéb ruüveitííl, melly templomot a sok lengő öltöny tekin
tP.tébiil egy~'\Jaki E olus palotl~jához hasonlította. 

Nápolyban az iskola megfelelőleg az uralkodó ízlésnek ujbbl 
életre szólittatott a ~ergamoi Cosimo Fansaga lovag által, ki igen sok 
templomot, homlokzatot, If a sz~p Medina ktltat készítette. Divattá 
válván obelis kekkel a téreket .disziteni, s szegény~égnek tünvén fel a 
régiek egyszerüsége, ő diadalmi jt:>lekkel terhelte túl a Sz. Domonl~o~ 
és Sz. J anuáriuséit. A nehézség (l.s kiilönczködés netovább ját ott le
het bámulni a San Severo kápolnáb~n. E::sy megholt Krisztus, San
martinótúl, lepediível fedve, mellyen át'átszika.z alak, sa szenvedésnek 
itt-ott elszót·t eszközeitől környezve, mind egy d·mLbból, semmi ki
vánni valót nem bagy hátra; jó a Giovanna.-szobor is Sangr6tól, de 

aztán vetélkedtek a különczködésben; ott van a Kiábrándulás, egy 
hálóba bonyolul va, Guccirolótól; ott a velenezei Corradini Puclicitiája, 
melly a rajta levő fátyolon keresztUl egész mezte·lenségében látszik:; 
még roszabb Queiroli Educatiója; hasonló hibás ízlésben készi.ilt.ek 
Celebranónak a nagy oltáron elhelyezett ala~tjai s .Paolo PersLco 
angyalai. 

Az illy szörn.} etegségek b öl V elenezének is kijl.ltott osztályrésze, 
különösen a sit·emlékekben. A mi az épitészetet illeti, a della Salute, 
mellyet Longhena Boldizsár a pestis alkalmával1630-ban fogadalom
b-ól emelt, belül bámultatik, kivül bizatT és tulbővelkedő, míudazáltal 
nagyszerü és összhangban van a környező épületekkel; kúpja emel
kedett, s egészben olly hatást tesz a néziire, me Ily feledteti a botor
ságokat. Ugyanattól van a nagyszerU arányokkal biró Rezzonico 
palota s a Pesaro, melly egyike Olaszország legköltségesebb éptt
leteinek. 

A milanói dómon keveset és roszul dolgoztak. Fabio llangone
nak, Medának, kik a helvét collegium és a seminarium nagyszerii 
belső udvarait l(észitették, már meghoztuk a dicséret adóját, mellyben 
l<'rancesco Richininek is része van. A genuai Parodi-k Bernini iskolá
jából valók, s nem érik őt utól. Verona 1718-ban a Campo marzioi 
árucsarnokot épittette, melly jobban van tervezve mint kivive, s két-
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százhetven boltot sz;ámit. A bolognai Gian Giacomo Montiaak köszon
hetö az oszlopfolyosó, melly két olasz márföldnyi hosszuságban szülö 
városából a della Guardia hegyre vezet. Don Guarino Guarini, mo
denai theatinus, daczára annak, hogy tanulmányozta a jobbakat s 
jártas volt a bölcsészetben és természettanban, rosz müvek.kel hal· 
mozta el Turint, p. o. a della Santa Sindone kápolnát, a theatinusok 
San Lorenzoját, a fö!E'Ig a Carignano palotát. A torzítások, az erőte

tettség az alapok ban, emeletekbe n, díszítése kben, a tojásdad ablakok, 
a szétdarabolt homlokzatok, a dóri rend bizarr tulterhelése nem aka
dályozták, hogy hegyeken és tengeren tul keresett legyen. Nyomban 
követi öt a trienti Andrea Pozzo jezsuita, ki a római Gesu sz. lgnácz 
s a Szent-lgnácz Gonzaga oltárait tervezte, mellyek csodái a gazdag
ságnak és rosz ízlésnek; aztán.a. Prospettiva dei pittori ed 
a r c h i t e t t i czimü munk~jában szabályokat és példákat adott, maly
lyekkel ép ellenkezőleg kell eljárni aunak, ki jól akar eljárni. 

Szerencsétlenségre akkoribau igen sokat dolgoztak OlaHzor
szágbap i az urak pompaszeretete, a jazsuiták ajtatos fényüzése, s a 
vágy e téren keresni a dicsőséget, melJyn~k minden más utja el volt 
vágva, vetélkedtek az épitkezéöben. Onorio Luoghi sok tervet küldö
zött azét, s az ö jó és nagy~zerü alaprajza után készült a corsói San 
Carlo is. Ró~ában. Fia Márton inkább szeszély mint mtlvészet által 
hagyta magát vezettetni, e igen dicsérik lépcsöz.etét ·a Ruspoli palotá
ban i bár ktilönben különcz és baromias ember volt, anyjától a verést 
is eltürte, csnp~n azt mondván neki:" Anyácskám egész~égesnek szült 
engem, s most nyomorékká akarna tenni?" Többé vagy kevésbbé 
hibás müveket hagytak még hátra Flaminio Ponzio, Giovan Fiam· 
rningÓ, a flot·enczÍ Costantina de' Servi, Carlo Lambardo Arezzo ból, 
Giam-Battista Soria Róm,ából, ki a San Carlo de' Catínarit s a San 
Gregorio h~mlok:l..a'tát épitette ; Carlo Rínaldi a piazza del Popalon 
két templomhomlokzatot készitett i töle van a Sant Andrea ddla 
Valle egyház'é is, m~lly egyike a legjobbaknak azon id öböl i továbbá 
ö épírette a viilll Pincianat, a Ronciglonei dómot s a franczia akade· 
miá pal'otáját. Az Altieri palota al Gesú a bergarnoi Gianantonil) dc 
Rcistii ügyességét dicsél'i, ki pedig sajátkezüleg nem volt képes raj
zolni. E palota egyik kapuja a római Mattia de Rossi müve, ki Ber
nininek majdn~m minden állásában utóda lett, . s szintén Franczia
országba is meghivatott. 

Paolo Guidotti Luccaból, festő és szobrász t! a Capitolium cou
servatora, tehát a római ~ép első Üsztviselöje, tanulmányozta a meny
nyiségtaut, csilla'gjóslattant, jogot, zenét, nagy kedvelője volt a boncz-
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tapJ~a~, s hogy a,zl tanulmányozha.ssa,.a tiÍrOkJ&t sem kímélte; meg
írta az E l puszt u l t J e r u zs a l e me t, mindeo nyolczadot ugyan
azon szóval fejezvén be, melylyel Tasso végzi az övéit, - hasonló 
kisérlet a repülésbez, mit Luccaban próbált meg, honnan azonban 
dicsöség helyett törött lábbal tért vissza. Mint építész, ö intézte 'Bzent 
Izidor, Ignácz, XaverJ Narei Fülöp és ·Terézia szentté avatása alkal
mával a .diszité11eket. S~intolly ~okoldalu volt a florerlCzÍ Boccapani, ki 
a csá&Zál' által mint hadmérnök alkalmaztatván, hazajában a császári 
villát s a Santa Tereza del Gesú.zárdát épitette s ugyanott a meny
nyiségtant adta elö, mit a távlatra, eröditésre, építészetre és gépé
szetra is alkalmazott. Ugyanott Nigetti, Don Juau d' Austria eszméje 
után, a fejedelmt~k kápolnáját tervezte a San Lorenzóban, s kemény
kő munkákat teljesHelt ott.,Alfonzo Parigi, ki előbb Németországban 
6zolgált wint mérnök, bámult mestcrfogásokkal állitotta Lelyre a 
megindult Pit ti. palotát. .Kilenczvenhat évea életoo át sokat dolgozott 
Florenczben Gberardo Silvani, s palotákat épített, mellyek a város leg
szebbjei közé tartoznak. 

Giaco~o Torell i Fanóból •& IJZini építészetben tünt ki, s Velen
ezében ~gy gépet talált_ fel a jelenetek rögtöni átvá.ltoztatására, melly 
rnesterség előbb nem volt gyakorlatban. Bár néhány ujját elvesztette, 
mnnkálkpdá.sát tovább is folytatta, s Francziaországban gépeket és 
mesterséges tüzjáték-szereket készitett. XIV. Lajos mint királyi épi
tészt alkalma~ ta; Párizsban a kia Bourbon.szinh~zat épitette és segéd
kezet nyujtott Corneille elöadásaihoz. Visszatérvén hazájába, egy 
szinházat épített, melly a legjobbnak tartatott, ugy, hogy midön a 
bécsi 1699-ben lflégett, a császár a fánói wintájára rendelte azt ujból 
épitP-ni. Mint sziQházépitök szép hirnévre. tettek szert Ferdinando, 
Francesco és Antonio Galli Bibienából, építészek és festök egyszers
mind, kiket vetélkedve hivtak meg windeufelé .ünnepélyeket ren
dezni, jeleneteket és díszítményeket festeni. 

Spanyolok. 
A rusz idés egész Európában elharapózott, mit az akademiák

nak tulajdouithatunk, mellyeket a külföldiek ifjaik kiképzése végett 
Rómában alapítottak. A sok t!panyol ~pitész közöl, kik akkoriban 
dolgoztak, egysem ismeretes hazáján kivül j amivel azonban nem azt 
akarjuk mondani, mintha nem léteztek volna. A félsziget felszabadu
lásának els~_ időiben a római Mtylt fogadták el j Antonelli, Calvi s más 
olaszok sok erödöt építettek, s csak a Bourbonok vitlék be oda V au
ban tudományos erődítési rendszerét, melly szarint vannak építve a 
barcellonai, alicantei, gironai1 figuerasi. 
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Ama kor polgári építkezéseiről n~ár másutt szólottunk (lásd 
XV. köny. 398. 1.); aztán egyesittetvÉÍll .a római styl a virágzó góth
tal s a gyöngéd arabbal, a plataresco-~ra.beak irály képzödött, melly 
Berrugueteröl is neveztetett, mert n l\gyon alkalmazta azt e miivéRz 
(-l f>(il ), kit különösen pát·kányaiért és síremlékeiért dicsérnek. l<~m
litett atyiben kitünőbbek voltak Torc'Le.sillas Gáspár, Xamete, Diego 
dc Siloe, Form en t Dániel, Vigarni F· ülö p, Villapando, Andino K t•istM 
s a Covarabia, Valdebiras, Ruitz csal !dok. Azután visszatérvén a ró
maihoz, az Escurialet épiték, melly é.pület minden jelleget és életet 
nélkülöz, jóllehet vetélkedtek annak .s;zépitésében II. Füliip utódai. 
Az akkot·i müvészet Herret·atól ~-t 59 7), P alladio fulytatójá.túl veszi 
nevét, ki szerelmea volt a dód rendbe:; Wle van a valladolidi szék<'K 
e~yház (1585), az ennél jobb escudale. i kápolna (l 563) s az aran
juezi kéjlak. 

IV. Fülöp és Il. Károly alatt bizo nyos pórias, szabados, a sala
mancai Jose C hurrigueraról czimzett iz .lés kapott lábra, melly olasz 
módra c:>ürte csavarta az érczet és :követ; Madrid elhalmoztatott 
bai'Occo épületekkel, mellyek közöl a .San Fernando templom hom
lokzata válik ki. V. J:i'ülöp valódi a.kadeuliai inquisitióval al~art javi
tani az izlésen i a középszerü ecl.ecticua Ventura Rodriguez, aztán 
Juan da Villannev a e czélra tör ekedtck; a góth és arab épületek 
ft·ánczia modoru homlokzatükkal alakittattak át; a turini ::;ac het ti 
épitette V. J:i'ülöp palotáját i Juva.ra Measinaból a granjait, a loru
bard Bonavia az aranjuezit. 

Velasquez. 

A festészet terén nagy. nevü müvészek: tűutek ott f'el, de csak 
midön már lábra kapott az ofaszok naturalis_musa. Hacobo Rodrigo 
Velasquez Scvillaból (1599-1660) inkább az élőt, mint a mesterekct 
akarta tanulmányozni, miért is folytono~an egy embert tar-tott maga 
körül, kivel különféle állásokat és kifejezéseket vétetett, :; gyümöl
csöket, virágokat, szóval mind~.Jnt másolt, mi szeme elé keriilt. Olasz
országban a régi nagy müvészeket tanulmányozta, s az akkoriban 
Jegjelesebb tizenkét festő mindenikével egyegy képet készittetett, 
mellyek több más festményekkel és mintákkal együtt Spanyolország
ba vitetvén, a királyi palotákat d iszi tették. Az Olaszország ban eita
nu l t mythologilí.kat Ö andalusiai r11hába öltöztette, de a term észct szi
goru utánzása, a fényhomály varázsa, mellynélfogva egynémel'ly arrz
képét élövel lehetett összetéveszteni, az ecset szabad kezelése sajáto!! 
modort teremtettek neki, s az udvarok szerencséjöknek tarto tták, ha 
általa feslethették magukat. 
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Murillo. 

Mühelyébe egy ifju jutott, ki rajongván a müvészetért s szor
galmasan látogatván az olasz képesat·nokokat, némi pénr.ecskére tett 
szert az által, hogy sze n teket festett a nycrészkt>dök részére, kik igen 
V• üzletet edináltak azokkal Amerikában. Velasqueznek tetszett az 
iOn heve és ügyessége, s 11émi megbizatásokat szerzett neki, tnelly··k 
utján Murillo Bertalan (1618-82) a spanyol iskola fejévé kiizdheUA 
fei inagát. Ö kitartó ezeretettel dolgozott, folytonos:w' javítván a szi
neket és ecsetvonásokat; s hir nem me n vén tul ha~j;L hatá1·ain, num 
érte cllegfőbbjeinket., de tisztán megőrizte magát 112: uralkodó hibák
tól, vidám szinezéssel s a természet bü utánzást\.val tévén jóvá a 
gyengeségeket; ö a fény festöje, a nép költője, mellynek rongyait 
tá1ja elénk. 

E ko l d us hajlam jellemzője a spanyol iskolának, melly egyéb
ként olly kor, velenezei módra, az alakokat feláldozza a szinezetuek j 
igen szép, de nem göriig eszményi nőket másol j kénytelen lévén 
gyakran királyokat és királynékat festeni, nem épen szerenesés min
tákra talált azokbaJ : a meztelf'IR nem türetik ott, mint a régi szob
rokhoz azokott Olaszországban, s el(;szeretettel viseltetnek az ajtatos 
tárgyak iránt. 

Pedro Subleyras Spanyolországból Rómába költözött át, hol a 
következő kor kezdetén elsőnek tartatott s azon oliajtott megtisztel
teté<~ben részesült, hogy egy képet festhetett le a Szent-Péter számára. 
Juan Rímera Correggiot utánozta, aztán Caravaggiohoz fordult, ki 
inkább megfelelt hajlamának. Cano Caracci után képeztc magát.; 
Zurharan a szerzetes élet szigorait és emotioit ábrázolja. 

Némelall'öldit•k. 
Némctalföldröl, melly valódi anyja volt a szinezésnek, késöbb 

a velenczeiek ragadták el az elsőséget. Ezek által ihlettetvén a ley
deni Vo eni us Otto ( -1634) hazájában utánzásukra adta mag:H, s 
csakhamar egy kizárólagosan szinezö iskolát szólitott életre. 

Rubens. 
Ez iskolának fö dísze volt a kölni Rubens Pál ( 1577 -Iti I O), 

ki Tiziant és Paolot választván kedvencooiül, ép ugy volt a szinezés
sel, mint Michclangelo a rajzz11l, vagyis mitsem töröd ve az alakokltal, 
egyedül a fényre forditotta D.gyelmét; s csakhogy börszinei vakitók 
legyenek, nem ijedt vissza a rajz miodennapiasságától és bizarrságá
túl, a uehézkes alakoktól, az egyhangu tájaktól. Kedve telt a pórias 
jelenetekben, tivornyákban j gyakran használta az allegoriát, küliinii· 
sen hizelgö festményekben; s olly könnyedséggel festett, hogy ezer 
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háromszáztíz müve ismeretes ruetszetben, mellyek a festészet minden 
nemét képviselik s mindig bámulatot keltenek a corupositio tüzénél 
to gva, mellynek feláldozta a vonalak szabatosságát. Szent Fer en ez 
áldozását ábrázoló bámulatos fes'tményén, melly Antwerpenben őriz
tetik, a szent mezteledül van elöállitva, mint · Domenichino 8zent
Jerowosa, de a szin· mindent pótol. 

A hirnév következtében, mellyre a kizárólagos szinezök ezen 
feje a nagyoknál szert tett; diplornatiai megbizatásokban is részesült. 
Mantua herézege III. Fülöphöz küldte öt, hogy egy pompás hatos 
fogatbt ajánljon {"el neki ; IV. Fülöp pedig Anglia királyához ~enelöz
tette békeeszközlés végett, hol Buckingarn befolyása utján nagysze
rüen fogadtatván, tf'ljes parlamentben lovaggá ültetett, s a gyémánttal 
kirakott aranykardot kapta ajá.ndékba. Szóval, kevé:~ másnak jutott ki 
jobban osztály r esze á uJegénle"ml-ett dicsőségből ; s ezeretettel sze re
tetet is tudott maga iránt ébreszteni.· Szánios tanítványai közöl elég 
legyen megemliteni a nagyhirü 'Jordaenst, Vall Thuldent, Tenierst, 
Breughelt, ki által gyakran készittette festményeinek há.tterét ; mmd
ezek arról nevezetcsek, hogy a természetet hün, eszményiseg nélkül 
adják vissza. Egynémelly newzetbeliei az olaszokat' utánozták, p. o. 
Coxie Mibály, Floris Ferencz, Janssens Abrahám j mások az ö. isko
láiból egy uj é~ szabad irályna:lt lettek alkotói, minök · Cracyer, Voss 
Kornél és Simon, Van Dyck Antal. Ez utóbbi ( lb99 -1641 ), szüle
tésre antwerpeni, történelmi képeket is készitett, de legtöbbnyire 
arczképfestéssel foglalkozott, melly nemben windjárt 'l\zian Útán 
helyeztetik; ugyiluazért Angliába és Olaszországba it~ meghivást ka
pott, igen gyorsan· dolgozott, s fölülmuita Rubcnst a szinek finow
ságába"n és szerenesés keverésében. 

Uroom Henrik tengeri tájképei igen becsülLek ; Mulier Péter, 
welléknevén Tempesta, épolly ·hires e nemben, mint Borgognone a 
csataképek ben: 

Mig Rubens a dél teljes fényét árasztja el vásznain, Rembrandt 
Pál Leydenból (1606-74), atyja roaimában nüvén lel, hová csak 
bajjal jutlJ<!.tott be a napsugár, fénytöl barázdál t árnyakat, sötét pin
ezekben lobogó tüzeket fest j sötét vásznain csak lassanként egymás~ 
után lesznek láthatókká az alakok, s tünik fel a szemek és tkszerek 
csillogása. A pórias élet és társalgási mudort soha sem vetköz te le; s 
az eredetiséget nem szeliditette ízléssel és választékossággal. A 
metszésb-en is rendkivül-ügyes volt s nagy hatásu ruüveket készitett. 
Tanítványa volt a hollandi Dow Gerard. (1613-7-:l.) 
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Hollandlak. 

A hollandisk igen lassan dolgoznak. Slingel~ndt, Dow tanitvá
nya, három évig dolgozott a Meerm~tnn családon, s három hóig egy 
csipke nyakkötön, mellynek megolvashatók szemei. Van der Heyden 
romokat és tájképeket fest igen jó ízléssel és összhangzatosan. Nem 
kevé!lbbé dicséretesek Poter állatai, Van Huysum virágai és gyümöl
csei, Van: der Heer holdfényes estéi, Van der Kabhel, Backhuysen, 
Van der Velde tengertájképei, melly utóbbi Rl,lyter flottájának egy 
hajócskáján állva nyugodtan festette a csatát, melly körülte dühön
gött. Edelink Gerard Antwerpenből igen jó metszií volt (1649 
-1707). 

Bllmbocclo. 

Van La ar Péter (Bamboccio, 1613 _ _:73) Rómába menvén ta
nulmányozás végett, nem a festményeket, hanem a természetet má
solta, s á mindennapi él~t jeleneteit festette, Poussinnel és Claude
val tájképeket és romokat ecsetelvén, nem hősökkel és csatákkal, 
hanem parasztokkal, vásárokkal, rablókkal, egyházi ünnepélyekkel s 
más illy gyermekségekkel (b am b o c c i a t a) élénkitette azokat, a 
honnét nyerte melléknevét is. Bár alakjai kicsinyek voltak, minden 
apróságot erőteljesen és !1Zellemesen tudott feltüntetni, A metszésben 
is járta!! volt, s visszatérvén hazájába, egy vetélytársát láthatta föl
tünni Wouwe1·mans Fülöpben (1620-118), ki ihlettséggel fegyelme
zettebb és termés7.ethübb modort egyl'sitett. A lovak festésében senki 
sem multa felül, jóllehet nem járván hazája határain tul, nélkülözte 
a vá.ltozatos!lágot; mltvészete finom, fényfokoznsa bámulatos. 

Áz :~m~terdami palota. Holland legkitiinöbb épülete, a harlemi 
Van Campen Jakab (-16ií8) dicsösé~ét hirdeti. Az egész tizenhárom
ezer hatszáztitvenkilenc"z bevert és összekötött gerendán nyugszik ; 
hossza kétszáznyolczvankét, szélessége .kétsz:\zhu!jzonkét láb, igen 
mérarányosan van beoezt va s gazdag dr~ga m.Arvl\nyok.ban; de az 
alacsony c~arnokocskák s az ablakok egyhangusága nem engedik, 
hogy szépnelt nevezzük. 

Németek. 

A németek közől Kern Leonard .híresebb volt fa és elefáncsont, 
mint márvány miÍveié1·t; Leigebe Gottfried lovag-szobrocsk.ákat met
szett vasba ; Rnuchmüller Máté a bécsi Szentháromság oszlopot álli
tottll, melly még túlterheltebb, mintFansaga gúlái Nápolyban. Schlüt
ter András, Rómában neveltetvén, I. Fridrik lovagszobrá~ mintázta a 
berlini uj hid részér~, mellyet aztán J;tcobi János öntött meg. Berlin
ben és Drezdában dolg~zott Permoser Boldizs.ár is, 
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Fischer János Bernard a kor ízlésének megfelelőleg szepi
tette Bécsct i ö épitette a schönbrunni palotát, a Graben és am Hofe 
!térek emlékszobrait, a tágas császári istálókat, Eugen herezeg palo
táját s a :;zerencsétlen kinézésü Károly templomot, mellyet VI. Ká
t•oly fogadalomból emeltetett. Másokat Nagy Péter foglalkoztatott 
P~tervár építésében; másokat ismét I. Fridrik porosz király, különö
sen Bottot, ki Berlinben igen sok épületet, Potsdamban pedig a kas
tély csarnokát épitette, B Osandert, kitől van a königsbergi kastély 
uj szárnya. 

Angolok. 

Angliában az épitészetet akadályozta az ablak -adó, a tégla· és 
kö-_adó, s az ország üzérkedő szelleme, melly minél kevesebb költ
séggel a lehető legnagyobb nyereséghez akar jutni, a honnét egész 
utczák keletkeznek vállalkozá.>J utjá.n. London épületei legnagyobb 
részt fából voltak, s gróf Arunde! épittetett els() klíböl magán
házakat. 

J111ws. 

Inigo Jones ( 1[172 -1651 ), Olaszországban a festészetet tanul
mányoz ván, az építészethez kapott kedvet 'l főleg a velenezei példák 
birtak rá vonzerővel i csakhamar hirhez jutván, IV. Keresztély dán 
király által mint épitész hivatott meg, honnan hazájába tért vissza. 
Első mUvei g6thjelleget viselnek magukon, késöbb azonban hátat 
forditott ez irálynak, s a mi nagyaínkat, fiíleg Palladiót utánozta és 
pedig szerenesés sikerrel. 

A Whitehall ha bevégeztetik, egyike leendett az ujkor legpom
pásabb épületeinek ; a greenwichi rokkantak-háza a Thamcs pat·tján, 
melly palotának volt szánva, méltó a megbámulái!ra. 

W ren. 
1666-ban London leégett, s ujra-építése a knoylei Wren Kris

tófnak (1632-1723) alkalmat szolgáltatott épitészi tehetsége feltün· 
tctésére, ki is egy átalános tet·vet készitett tág utczákkal, csarnokok
kal, szép épület-távlatokkal. De győztek az érdek és kicsinyes tekin
tetek, s nagyrészt megmaradtak a ezerencsétlen sr;erkezetü régi 
épületek, holott mintájáva válhatott volna ekkor London egy terv
szerüleg beosztott nagy fövárosnak. Azonban ha egyebet nem, némi 
rendet mégis eszközöltek, s a fát jobb anyaggal cserélték fel, wi által 
ugy mondják, elejét vették a gyakori ragályoknak. Akkoriban azon 
gondolatra jöttek, hogy egy olly épületet emeljenek, melly a római 
Szent-Péterrel vetélkednék, s W ren a Szent-Pált tervezte négyszáz
ötven láb hosszaságban, egy kétszáznyolcz láb magas R kilenczven-
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kilencz láb átmér8jü kóppal. Ett81 eltekin~.vé, az épület egyéb részei
ben, s kiilönösen bensejében semmi sincs, rn i bámulatot keltene, az 
c~ész hideg és erötctett. Azonban Wrennek az a ritka ezerencséje 
volt, hogy harminczöt év alatt s egyet.len válh dkozóval ö maga kez
dette é;; végezte be tulajdon miivét. 

Jóllehet tüköre volt az iinzetlenségnek, n1égis ráfogták, azért 
húzza vonja az (·pitkezést, hogy tovább élvezhess e az évpénzt, melly 
pedig alig ment l( él sz:iz sterlingre; miért is a pa. rlament fizetP-sének 
felét az építés bevégeztéig fclfiiggesztette. Ö cml ·lte az Em l ék e t 
is, miként ama száznyolczvannyolcz láb magas oszlo_ pot nevezik, mel
lyet a tüzvész mnlékeül állitottak fel; s más tömén1ek munkát vég
zett be (itveniit munká~ év alatt. Aztán elfeledve élt, miglen a halál 
emlékeztette Londont, hogy egy nagy miivé~?.t birt benne , M öt és 
családját a Szent-Pálhan temt!tt<lk el. 

Azon sok, d.: kiilföldön kevéssé ismert épit.ész közűl, kiket 
Campbell az A u g o l V i t r u v i us ban elszámlál, csak Vaesburg 
Jánost emlitem, l(i a Blenhcim palotát építette, m.ellyet a nemzet 
Marlborough lu, rezegnek ajándékozott a hochstaedti győzedelemért; 
nagy8ZCJ'Ü épii)et, lJOinplÍS kcrtekkeJ, csakhogy a váJto~atosság kere
sése külünczség <'s túlzott ellentéteknek liín sziílöje. A f•tstészeti nmn
kát Thornil tPljn~itf'f.te ol t, kit tlémi eln{,z(:s~ol a ~zi~Pt Rafaelének 
neveztek. 

t'rRIIt'Ziák. 

A fn:tncziák az otta11i udvarhoz rueghivott ola;zok módszereit 
fogadták el, de inkább szoLrászat és építészetre adták magukat; mi 
a festményeket illet i, baciiak nem arczképek voltak, ki kapott rajtok 
a királyon kiviil? S ldilöniis, hogy müvészeiröl olly kevés részletet 
hagyott reánk ez ország, melly nwst semmit sem tnd elhallgatni. 

A polgári zavargá~ok alatt miuden érzék és becslilés kihalt a 
miivészet iránt; azonban visszatér-t, midön IV. Henrik helyrllállitotta 
a reudet, dc azon különbs~ggel, hogy a"' épité.,zettel kevesebbet gon
doltak, az iivcgfestés feledésbe ment, mig a festmények kapósak 
lettek. Medici Mária sok munkával bizta meg Rubenst, s hazájához 
méltó palotát akarván magának Párizsban emeltetni, megvette a 
Luxemburg hAzat, s de Brosse Jakabot ( -1630) bizta meg annak 
építésével. A miivész, hogy hízelegjen a királynénak, a toscanui mo
dot·t, s különéjsen a Pitti palotát ut:í.nozta. Tőle van a Szent-Gerváz 
homlokzata is, akkori szokás szel'int három emeletre, s az Arcucili 
vízvezeték. Guillin Simon, Michelangelo követője, 1647-ben a Pont
au -c han ge ernlllket végezte be, féldombormii vel talapzatán, me ll y mü 
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a milly nehéz volt tekintV>e nagyságát, ép olly dicséretes tekintve 
kivitelét. A müvész Rómában nyerte képeztetését, mint szintén Sara
zin Jakab, a Louvre nagyezerü eariatidje.inak szerzöje is. (-1660.) 

Primaticciót mint udvari festöt Toussaint Dubrenil (-1570) 
váltotta fel, ki akademikus s nagy barátja lévén a diszelgésnek, mo
dorosságnak, a korral nem igen nyert tehetségben. Halála után Fre
minat foglalta el helyét, .ki tizenöt évig tartózkodott Olaszországban, 
szoros összeköttetésben állott d' Arpino lovaggal, s fliltétlen hive volt 
a Michelangelo-féle isk: olának. Ugyanazért nem is tetszett, a mint 
átalában nem senki azon sok közöl, kik a tulzó iskolákhoz tartoztak. 
Azonban a Caracei-k dicsöségének hire Francziaországba is eljutott, 
s a naturalisták és idealisták közötti kérdések vitára adtak ott alkal
mat. Azalatt olasz föld (jn Vouet Simon ( -1649) tett hirnévre szert, ki 
a felkapott mesterek különféle vonásait sajátitotta el, eredetiség nél
kül. Freminet utódául ezólittatván fel, a festészet ujjáalakítójául ki
áltatott ki, versenyezve kapták festményeit, alig győzte festeni a sok 
termet, leczkéket adni, s vitattanul uralkodott, mig végre Pousein 
Miklós csavarta ki kezéből a kormánypálczát. 

Poussln. 
Pouesin Miklós (1594-1665), Andelyeböl, ki az első léptP.k 

mindenféle nehézségeivel kénytelenittatett küzdeni hazájában s in
kább irigyekre talált mint barátokra, Marini által vezettetett be a 
tudományek ismeretébe; harmincz éves ltorában teljesült ré~óta táp
lált vágya, Rómába mehetni, hol Marini öt Barberini bíbornoknak 
rontatta be e szavakkal: "Ime egy ifju, kiben ördögi dUh van. u Ő 
Rómában ie hű-maradt multjához j szigoru életmódot vitt, keríilte a 
müvésztársaságokat, magánosan tanult, másolt. Itt találkozott Claude 
Lorrainnel (1600-82), kinek tájfestményei már akkor is nagy hir
ben állottak, mellyek késöbb öt elsö helyre emelték e nemben. S va
lóban Claude olly nagy figyelmet forditott azokra, ho~ y első látásra 
nem lévén képes a szemlélö az egészet átölelni, lassanként kell át
futnia az ö, tárgyakban gazdag, tanulmányozott vászna.it, mellyeken 
bámulatra méltók a nagy távolságok, a fény élénk hatásai e IIZ alkal
mas visszaverödések j csupán az alakok hanyatlók. Pousein szoros 
összeköttetésbe lépett vele, nem törődve az akademiák lármájával, 
sem az iskolai hagyomáoyokkal, e önállóan akarván haladni müvé
szeti utján, türte a büszke tömeg gunyait, mellyekben bőven ezokta 
részesiteni azt, ki öt nem követi. Állhatatossága utóvégre is tisztele
tet keltett iránta i jónak kezdették találni modorát, a nélkül, hogy 
ezért megtagadták volna az akkoriban közös tévelyeket, s népezerü-
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ségre tett szert a kíváncsiak és müvészek között, kik megbámulták 
az ö módszereit, de gyakorlatilag egész más utakon jártak. 

Richelieu cem akarta külföldön hagyni e nemzeti dicsőséget, s 
Poussin, miután kissé vonakodott, mondván : "Ki jó helyen van, nem 
ruozdul," engedett a király egy sajátkezüteg iJ·t levelének, ki ugy 
fogadta öt, mint diadalmast De a müvészek vetélkedve inditanak 
ellene harczot, mit ö szilárdan megáll s a nélkü l, hogy egyezlteduék 
a nyegle müvészettel j s Vacsorája és Xaveri Szent Fet·encze meg
győzték Francziaországot, hogy mestert bir benne. Lahire, Dorigny, 
Bourdon s más akkori meaterek haragra gerjednek ; s még inkább, 
ruidön a louvrei képcsarnok rendezésével bizatván meg, hadat Uzent 
Lemercier királyi épitész gypszmüveinek s egyéb fölösleges diszité
seinek. "Szünet nélkül dolgozom -- irja ö - majd egy, majd más 
házban. S szivesen viselném e fáradságokat, ha rögtönösen nem kel
lene végeznem olly munkákat, mellyek sok időt kívánnának. Eskü
szöm Uraságodnak, hogy ha sokáig kellene ez országban tartózkod
nom, épolly kontárrákellene válnom, rninök a többiek. Tanulmány
ról s a régiek vagy mások figyelmes észleléséről itt szó sincs ; s 
ki szeret tanulmányozni és jól dolgozni, annak innen measze kell 
távozni." 1) 

Tollal kellett magál védenie, a miért Krisztust nem Jupiter 
ru in tájára készítette, miként Vou et. V égre bele fáradva a sok küzde· 
lembe, s nemes boszu gyanánt az ldö festményét hagyván hátra, 
melly megszabaditja az Igazságot az higységtől az által, hogy vissza
adja azt az Örökkévalóságnak, kedves Rómájába tért vissza (1642), 
honnan többé nem is távozott el. Az akkori zagyvalék-festészet elle
nében azon nyilatkozatot tette, miszerint csupán fél alak a szükségeo 
felül elég egy festmény megrontására j képtárgyai, mellyekben a törté
nelmi hüségre figyelemmel vo It, mindig u em es, finom ízlést, ollykor 
ruély gondolatot árulnak el. Az összetétek szép elhelyezése, az emel
kedett irály, he l yes ki fej ezéi'1 termékeny találékony•ág, amellékletek 
gazdagsága, az i zlés és ész szerenesés összhangja eredeti phisonomiát 
adoak neki. Egész haláláig tanult, s midön valaki kérdezte töle, miként 
volt képes elérni a tökélyt: "Az által - felelé - hogy soha semmit 
el nem hanyagoltam ;" s a kérdé~re, rui haszna volt hosszas küzdel
meiböl? azt felelte: "Megtanultam mindenkivel jól jön i ki." 

fJallot. 

A na••cyi Callot Jakab (1593- 1635) egymaga iskolát képez. 

1) LetJelek, l. 279. 

XVI. 45 
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Czigányok társaság~ ban titkon elhagyván sziilöi házát, hogy Olilsll
orszngot láthassa, mig amazok a legváltozatoRabb tárgyakat azoigál
tatják ecsetének, ez felmagasztalja ezeretetét a szépmüvészetek iránt. 
Szigorubb s vallásosabb érzelmekkel hazájába visszatér·ve, XIII. La
jos kiséretében réRzt vett a rochellei hadjáratban, hol a katonai élet s 
"a háboru nyomorainak és szerencsétlenségeincl<" festésében gyako
rolta magát. De midön ugyanazon király az árulás utján elfoglalt 
Nancy ostromának megörökítésére szólitotta fel: "Sire - felelt ö -
én lotharingiai vagyok, s inkább hiivelykemet vágom el." Mire a ki
rály: ,,E felelet becsitletére válik iinnek. Szerenesés a herczeg, hogy 
illy alattvalókkal bir!" Még csak negyvenkét éves volt, midön meg
halt. Szent Antal Kisértetéseiben Ariosto szellemét párosította Dante 
képzelmt!vel; s egy hivlí ajtatosságával tette nevetségessé oz ördögöt. 
Csak akkor nagy, ha a játszi képzeimének szabad féket enged. Az 
árvésőhöz nem volt elég türelme, s eliíbhre tAtte a választóvizet, melly
nek használatában rájőtt száraz mázzal helyettesíteni~ a !ágyat, mi 
megengedte neki félben is hagyhatni a mnnkát. M integy ezer ötszáz 
kép maradt fen tőle, mellyek közöl néhányat egy nap alatt végzett 
be, de e könnyedséghez Ititartó tanulmányozás utján jutott. Különös 
kedvét lelte a koldusok, szemfényvesztök s hasonló kiilönös tárgyak 
ábrázolásában j jól rajzol, tökéletesen met.sz, s tisztán kifejezi a ziir. 
zavaros vásári jeleneteket, ostromokat, látványokat, csekély téren 
pazarul bánván a szellemmel és mesterfogásokkal. Dürer feliilmulja 
öt a német képzelemben. melly mindig megőrzi a tisztaságat és egy
szerüséget, s melly eszményi a kifejezésben, ollykor téved az alakban, 
dc soha az érzelem ben, megnemesi t vén a tárgyakat, me Ilyeket a ter
mészettől kölcsönöz ; mig Callot inkább az alakkal tetszeleg, s bámu
latot és gyönyört kelt. RPmbrandt szintén kedvelte a rongyokat, de 
költészetet fejt ki ott, hol Callot csak szes zé ly által engedi magát 
vezettetni j Rembrandt elhanyagolja a kör·rajz ot a hatásért, Callot a 
hatást a körrajzért; megvan benne a franczia világosság és tisztaság, 
hanem nélkülözi a németalföldi erélyt s a német egyszerüséget. De a 
képzeJem nem képes tartósan lekötni s szomoritólag hat mindig csak 
az ember nyomol'ait, vagy meghamisított és ál·örömét és fájdalmait 
látni lefestve. 

Lt>~ueur. 

A párisi Eustache Lesueur (1617-55) szeretetteljes fogadta
tána talált Vouet iskolájában, me Ilynek védencze és kedvencze volt 
Lebran, s mellyben Mignard és sok más nevekedtek, vonzatva a szo
"atlan szenvedély által, melly akkoriban a rajzmüvészet iránt lábra 
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kapott. Mindenki Olaszországba sietett bámulni és tanulni ; Lcsucur 
8ZÍntéil oda törekedett, de nélkiilözte az eszközöket j s ez javára szol
galt, mert a rosz utánzás érintetlenül hagyta tehetségének sziizeségét. 
Fogékony tanítványa lévén Vouetnek, midön a Creqni maréchal által 
Olaszországból od::t átvitt képcsarnokot lát ta, nem állapodott meg 
Albaninál, Reninél, Guercinonál, ha nem Francia, Andrea del Sarto, 
Rafael másolatainak tanulmányozásá1·a adta magát j s az egyszerü 
compo•itiót, a nyugodt rajzot, a helyes kifejezést sokkal feljebbvaló
nak találta korbelici irályánáL Vouet azonban, mindinkább elhalmoz
tatván megbizatásokkal, csak gyakorlati és munkagyorsitó módsze
n•ket tizetett vele. Lesueur boldog volt, midön Poussint látta festeni, 
ki megkedveltette vele a classikusokat, mig a gyakorlattal jobb utra 
vezette öt, s elhagyván Francziaországot, öt tette hagyományainak s 
polgártársai gúnyjainak örökösévé. Hogy élelmét megkeresse, raj
zokkal és czimlapokkal diszítette a könyveket, mellyek aztán igen 
keresettek lettek; végre a karthausi kolostor festésére szólittatott fel, 
melly megbízás illő volt tehetségéhez. Ő ott szent Bruno életéből 
huszonkét képet festett, s bár ezek érdeme a kifejezésben áll, mig 
akkor csupán a gépiességet ismerték, mindazáltal az ellenfelek bá
mulatát is kierőszakolták. De azért nem változott az izlés j s azt mon
dották, hogy az illy modor csupán klastromokban és szent képeknél 
van helyén j tulajdonképen pedig hogy utá.nozhassák, első föltétel 
leendett birni az ö lelkével. Lesueurnek az a bátorsága is megvolt, 
mi Puussinnál hiányzott, hogy a természetet hün másolta j mig ez 
csak eszméket és alakokat kölcsönzött a természettől, mellyeket az
tán szeszélye s a régi minták szabálya szerint idomitott át. Ő ugy 
abrázolta a szerzeteseket, a mint látta öket tulajdon taglejtéseikkel 
és érzelmökkeL Az ö tere mindig a szent fest'l\ények voltak js fárad
hatlan lévén a munkában, kevés tekintettel volt az életre, mellyet 
harmincznyolcz éves korában végezett be, mielött megértetett volna. 

Azon időben ( 1648) alapittatott a festészet és szobrászat királyi 
akademiája, melly tizenkét igazgató ból, 1) tizenegy rendes tagból, két 
syndikus és egy ractorból állott j mi által mindinkább Párisban köz
pontosulván a még megmaradt müvészi élet, mind nehezebbé vált 
eredetinek lenni, s különféle oldalról tüntetni fel a szépet. 

1) Ezek : Lesueur, Ermrd 

raziu, Corneille Mihály, Perrier, 
GuiJI.,min és I,ebrun. 

Hourdon ~ebe•cyiu, L11hi•·e Lörincz, Sa
De Bobron, Egmout Justu,, Van Obstaldt, 

45"' 



708 -

Le brun. 

Ez lehetségessé tette a párizsi Claude Lebrun (1619-90) zsat·· 
nokságá.t, ki ha nem sugallta, vezette amaz intézményt, e ki megelőz
tet ve roppant hirneve által akkoriban tért vissza Olaszországból 
hazájába, hol rögtön mélt.óságokltal és megbizatásokkal halmo-ztatott 
el. Irályáuak fenséget s ruüalkotási nagy tehetségét az olaszoktól el
tanult conventionalis me~:~tedogásokkal támogatta, miért is nagy be
nyomást sz ült. Veté lk ed és e természetes volt Lesueurrel, kit csak ke
vesen voltak képesek kellöll'lg méltáuyolni. Versenyezve festették a 
Lambert-palotát, s ámuár a mythologia és allegoria tulajdonképen 
Lebrun teré t képezt ék, a másik itt is megmu! alta, mcnnyit·e ltépes 
vinni az alaki hibát lan~ág és mély érzelem tekiutet<'Len. Les u eur ha
lálával Lebl'Un fdkiálthatott, mikép egy Wvis vétetett ki lábábóL 
Eléje tétetvén Clwmpagne J:i,ülöpnek, az egyedülinek, ki még az igaz
súghoz és tennés1.ethez tartotta magát, Lebrun udvat· i festi>, ízlés
biró, megbizás-osztogató lett; másoltatott tanítványai s a gobelin 
szönyeg készítök által; szabályozúja volt a divatnak, ruhakelmék
nek, bútorokuak, a diadaliveh; és gyásZI'a.vataloknak. E pát•izsi Ber
nini, hogy alatta dolgozzanak, inkább az olasz közép!lzerüket hivta 
meg, kik el ne homályotlitha~sák öt s jogosilva ne higyék magukat 
kijavítani az általa Versailles és a Trianon részére ltészitett r~jzokat, s 
ki védelmet és munltát ohajtott, kénytelen volt alkalmazkodni a köny
ny ed és udvaroncz rnÜI!zerzöhöz. 

A hanyatlást nem kevés~é segitette elö N<~gy-Lajos, ki azon 
volt, hogy a müvészetek kol'lnány-pálczáját Franczüwrszágnak sze
rezze meg, caakhogy ruindent egy pillauat alatt akart kivinni, s meg· 
elégedett a fényes látszattal. Igy véve a dolgot, semmi kivánni valót 
nem hagyott ama fitogtatási könnyedilég: miért is Lajos büszke volt 
Ldlrun dicsőségére, !tét úra hosszáig is elnézte öt a mint festett; s 
egyéb megbiz ásokon kivül a versaillesi ltépcsarnok kifestésére is öt 
szólitotta fel, hol tizenuégy éven át faratlozott a nagy király pompái
nak ábrázolásával, miközben pazarul haszuálta az allegoriákat s mind· 
azon mesterkéltségeket, mdlyek nélkülözhetik az érzelmet. Nem em
litve öt·ökös alak-torzitás:.dt, halványan szinez, uehézkel!en rajzol, 
fáradságosan végez; s eléggé jellemzi öt, hogy egy egész sor föt fes
tett, mellyeknek, sz.:indéka szerint, az emberi szenvedélyek typusai 
gyanánt kellene szolgálniok; nlÍntba bizony ezek végtelen fokozatai 
megbatározutt ::;zabályokra volnának vis;;zavihetök. A miuthogy való· 
Lan az eredrn<lny nem is lett egyéb, mint a torzarezok bizarr és ren-
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detlen sorozata.•) Andran és Edelink, metszésben adván Lebt·un mü
veit, jobbnak tüntették öt fel. Az ö sürgetésére alapittatott Rómában 
(1666) a franczia iskola, mellynek czélja közköltségen tartani fen a 
jobb reményii ifjakat. 

Mlgnard. 

Vouet iskolájában nevelitedett a troyesi Mignard Péter (1610 
-95) is, ki Rómában és V elenezében a legjobbak oldalamellett sajá
titotta el a gyakorlatot, s egy rangba látszott hclyrzhetilnek Caracci 
Hanniballal és Cortona Péterrel. Párisban al fresco festette a Val
de-Grace knpját, melly valódi remeke a franczia müvészetnek e nem
llen. Irigye lévén Lebrunnek, s nem akarván meghajolni z-<arnoksága 
eWtt, vonakodott belépni az 11ltademiáha; mig végre Lebrun halála 
után, annak igazgatója s elsö udvari festő lett. A főirodalmi tekinté
lyek barátsága következtébPn sokkal inkább elhalmoztatott dicsére
iekkel, rnintsem azt az ö hideg és negélyzett modora megérde
melte volna. 

A ruha-divatokban akkor rosz és kevéssé miivészi ízlés uralko
dott; mindazáltal kisebb rosz leendett azokat híin másolni, mint ama 
mesterkélt. fejékeket a római modoru mellszohrokra alkalmazni, s a 
nagy király ezer alak ban változtatott szobrain a r1yakcsipkével és ál
hajjal hősi mezeket egyesiteni; otromba z~tgyvalék, melly azonban 
átaJános volt s az emlékeken és lovagszabrokon is alkalmaztatott. Mi 
több! midön Le Gros a régi szobrokat másolta, hogy Versaillest di
szitse, hidegnek tal:ilta azok bámulandó egyszerüségét, miért is el
torzította és dagályoHakkú tette ép ugy, mint Cesarotti Homért. 
Ugyanilly ízlésről tanuskodnak ama kor igen költséges művei is, 
mellyek közöl elég legyen emliteni XIV. Lajos terP.t, melly egy mil
lióba k~:rült, s La Feuillade m;néchal harminczöt láb maj?:aS cmlékét 
a bredai Des Jardius Márton túl, mellyrc: RZÍntén egy milliót költöttek, 
s mellyen a gyözelem istennője egy földgömb fölé emelkedve koro
názta XIV. Lajost, a fognlmaznt a pompás részleteknek egész hal

maza alá van itt temetve. 
A franczia iskola diadala látható a római Gesú templom szent 

lgnácz kápolnájában, hol Le Gros és Theodor versenyeztek. Vannak 
ott öss,;egöngyölt bronzok, egymásra halmozott gyermek-alakok, ap
rúlékos diszitések, esiirt csavart márványok, mellyekkel a legkülön-

'J Méthode pour apprend1·e a dessiner lea paasion~, proposée clans w1e confe

rence su1· t' expreaoton gén&ale et partimdiére. Pari~ Hi67. 



710 -

czebb gondolatokat akarták mcgvalósitani. Egy helyt a Hit villám
mal sujtja az igen rút alaku Eretnekséget, melly minden látható tá
masz nélkül a levegUben függ, mig egy kövér angyal Luther és Cal
vin könyvcit tépi széf. Le Gros mUve a jezsuiták novitiatusában 
Sz. Szaniszló is, kinek teste fehér, ruhái fekete márvány, ~:~icíliai ve
gyes márvány ágyon nyugodva, melly változatosság példáival a régi
eknél is találkozunk. Ugyanazon sz. lgnácz kápolnában Monnot Péter 
is sokat dolgozott, de még többet a casseli tartomány-gróf fürdö-épü· 
!etén, hol tizenhat é ven át foglalkozott. Lou is Le Vaud sok palotát, a 
Szent Sulpicius templomát s a négy nemzet collegiumát építette, visz
szaélvén a görbe vonalakkal és diszitésscl. 

l"uget. 
A marsci ll ei Puget Pétert ( 1622-94) Francziaország Michel

angelojának nevezték, mert jártas volt a három müvészetben. Ola8z· 
országban Cortona Péter modorát tanulmányozta, s midöa vésett is, a 
festöt árulta cl. Kortársai azért dícsérték, hogy gyorsan, minta nélkül 
dolgozott, képzelemmel segitvén magán j mi által azonban az utódok 
részéröl csak a hanyagság és önhittség vádját vonta magára. Legjobb 
müvei Genuában Maria mennybemenetele a szegények szállodáj:Lban, 
továbbá Sz. Setlestyén és boldog Sauli Sándor a Madonna d1 Garig-
uano kúpján. Marseiile és 'l'oulon részére épület-terveket készitett j 
t.zonban leginkább hajók rajzolásával s a hajóműhelyekben gépek 
alkalmazásával foglalkozott. 

6irard on. 

A troyesi Gil·ardou Ferencznek (1630-1715) le kellett térnie 
kezdett jó ut járól, hogy bejuthasson Lebrun kegyébe j megnyervén 
azt, többé nem volt rá szüksége, hogy jól dolgozzék. Louvois többre 
b,:c;ülte nálánál Mansartut; de neki Buileau, Racine, La Fontaine hí
zelegtek, melly utóbbi öt a ~:~zázad Fidiasának nevezte. Legjubb mü

véuek tartják Richelieu túlterhelt emlékét. A nagy királyt ábrázoló 
ércz-lovag:~zobra, melly hetvenezer fontot nyom, egyike a legcsino
sabb öntvényeknek s elbÖ1 mellyen ló és lovag egy darabból vannak; 
de Dl illy szánalomra méltó a király öltözete! Alábbvaló XV. Lajo~nak 
Bouch,u·dou által készitett lovagszobra, mellyen rosz állása van a 
hösnek. Nagy Péter lova Falconettöl Pétervárott, jóllehet meg
közeliti a tenuészetest, mutatja, willy távolság van a birálat és ki
vitel között. 

(•errault. 

Colbert az általános tehetségü párisi Perrault Claudiust ( 1613 
-88) Vitnwius fordításilval bizta meg j mi nehéz vállalat volt, külii-
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nösen rá r.ézve, ki nem látta Olaszországban a régi épületeket. E fel
adat azonban azt eredményezte', hogy elmélkedni kezdett az építészet 
fölött s szen verlélye jiitt hozzá, mint olly müvészethez, melly legalkal
masabb a mttvé,;z megörökitésére. Perrault egy tervet készitett a 
Louvre palota befejc!ése czéljából, nem Hgyelve az összhangra vagy 
kényelem re, hanem csak a nagyszeriiségt·e; és ez bizonyára semmi
vel sem lett volna inkább elérheW, mint amaz et·dejével a két rend
ben egymás fölé helyezett oszlopokuak, mellyek ujabb időben abla
kokká átváltoztatott fülkéket zártak maguk közé. Sok diszitést esz
közölt Versaillesban s a kertekben is, s az észleldét emelte fa és vas 
anya~ nélkül. 

l .. t'llll!l"t·icl". 

Le Mercicr Jakabot Pontoiseból ( 15~U-löl.i0) 1 ki ugy látszik 
sokáig tartózkodott Olaszországban, Richelieu nagyon foglalkoztdtta 
Pári~:sban, többek között saját s a Sorbonne palotája körül, mellynek 
temploma minden párizsi templom között legkevésbbé tér el a jó 
ízléstől; ö •~pitette a nagy pa viliont is a Louvre benső udvarán. 

Hloudd. 
A t•ibcruouti Elondel Fcrencz (1617 -Sli) el.·intén követségek

nél vuit alkalmazva, azután mcnnyiség-tanár lett a Dauphin mellett, 
mig végre a király Saintes-tel átelleuben egy hid cpitésével oizta meg, 
mellyd folytonosan elvitt a Charent. A feladatnak ö mint nagy épi
tész felelt meg, s e tudomány tanárává ncveztetvén, előadásokat tar
tott, s egy épitészeli lnlyamot irt. Továbbá crtelwzést adott ki a 
bomba-veté::~röl s az uj teJ eriídité:!Í módrúl. Az általa épitett St-Denis 

iv Párizsban hu~zonnégy láb széles s negyvenhat láb ruagas, tehát 
mindeu addig ismertet felüimul t j a tnlapzatot féldombor-miivekkel 
diszitett két gula kepczi; az egés:;.. igen i;"lé>~esen ékített, s egy het
venkét lab magas, hetvenhárom láb hos,;zu :l alig tiz láb vastag négy
szög-tömegbe van foglalva. 

XIV. Lajo,;nak az a ~zcszélyc jiitt, hogy az ulólérhetLn :-:iaint 

Germaint a szomot·u Vc-nsaille~-al c!leréljc tel, "a leghálátlanabb hely
lyel, ruelly nélkiiliizi a kilátát>t, berkeket, vizet, tölrl.ct, dc annál in
kább bővelkedik futó hornokban vagy moe,;árokban, s még csak le
vegöje sincs j ö azonban elhatározta zsaruokilag lépni fd a természet 
ellenében, ts a miivészet és pénz hatalmával akarta azt meghóditaní; 
s elkezdett ott épittctni átaUtno~; terv ,,é)kül, szépet és rútat, nagysze
rüt és törpét egymás mcllé állitváu. Kényelmetlenek a lakosztályok, 

a kertek meglepnek első tekintetre nagyszerüségökkel, de alig ismer

kedünk meg velök, már is visszataszitókká válnak, .. :.L terruészeteu 
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minden lépten-nyf mon elkövetett erőszak boszo.nt ; a mestersége~en 

összegyüjtött vizek megposhadnak, s egészségtelen nedvességet és 
szagot terjesztenek j miért az ember ott bámul és haragszik ... Azon
ban e tulmerész és ollyannyira ízléstelen mestermü, mellynek mondva 
csinált erdői éR tavai annyi aranyat nyeltek el e. nélkül, hogy látsza
nék, nem végeztethetett be teljesen." (Saint Simon.) 

Külseje jellegtelen középszerüséget mutat, habár bent dicséretet 
érdemelnek a nagyszerU beosztások, s kUiönöscn a páratlan képcsar
nok, hol Lebrun Lajos vállalatait örökitette meg festményeivel. Jól 
el vannak találva anatancsházak is és a templom, melly két eme
letre épült, hogy a népnek is, az udvarnak is azoigáljon; de egészben 
véve é r d em e t l e n k e g y e n c z n ek neveztetett. 

llardouiu. 
A kor kivánatainak és ízlésének kénytelen volt engedni Jules 

Hardouin is (1645-170B), ki az olasz eredetü jeles építész, Mansart 
Ferencz egyik nővérétől született, s annak nevét is fölvette. Ő épitette 
a ~zép Cluny, a Trianon és Marly kastélyokat a hozzájok tartozó ker
tekkel. 1685-ben kezdette és végezte be a Saint-Cyri házat, melly 
épület-test száznyolcz toisenyi hosszuságban nyulik el, s mellycn két 
ezer ötszáz rnunkás is dolgozott. A Rokkantak templomának kúpján 
Michclangelóval vetélkedett, a nélkül, hogy másol ná öt j s ha nem 
maradt is mindig classikus a részletekben, kora eszelősködéseitöl 

óvatosan megőrizte magát. Sokat lehetne felhozni a nyolczszegü 
Vendome-tér ellen, és ez legnagyobbszerű mindazok között, mellyek 
azóta rendcztettek. 

(,t• Notre. 

A párisi Le Notre András (1613-1700) páratlan a kertek ter
vezésében, melly nemben az olaszok, daczára a kedvező helyzetek· 
nek, nem igen tüntették ki magukat. Csarnokokat, tömkelegeket, 
vil'ágosztályokat, me8terséges facsoportozatokat rendezett ö be több 
villában, a 'l'uileries- k kcrteiben, a Saint Germain en Laye foktérein, 
a Trianon berkeiben, Marly ligctciben, Mcudon sétányain; s ezerféle 
gyönyörködtető leleméuynyel gazdagitotta Versaillest, hol annyit köl
töttek, mikép XIV. Lajos W.zbe vetette a számlákat, hogy fen ne 
maradjon emlékök. A szabályosság, mclylyel a gyepet, növényeket, 
vizeket rendezte, árt a mezei természet kellemének és szép rendet
lenségénck, pedig ha valahol, itt kivántatik az, hogy "a mlivészet, 
me Ily mindent tesz, semmiben el ne árulja magát." 

LePautre Antal sok más egyéb műviin kivül egy építészeti 
munk á t is hagyott hátr11, mellyet A v il er Ágoston több értekezéssci 
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toldott meg. Ez utóbbi, midön Rúmába utaznék tanulmányozás vé
gett, a berberek által elfogatván, Algirba vitetett, hol tervek készi
tésével foglalkozott; aztán kiváltatván, sok helyt dolgozott Franczia
országban, s egy építészeti folyamot adott ki. Vele együtt rabszo)gás
kodott Des Godetz, ki azután R 6 rn a r é g i é p ü l e t e i r ő l irt, s 
szabatos méretei és helyes okoskodásaiért dicséretes. Cotta Rob·~t·t a 
trianoni nagyszerü oszlopzatot, sok csarnokot és palotút épitett még 
német fejedelmek részére is, eléggé szabatos ízléssel. Ő hozta szoká~
ba tükrökkel díszíteni a kaudallókat. 

Zomúnczozá~;. 

'l'outin Jánoil1 chateauduni aranyműves, e)öbbre vitte a zomán
czozás mesterségét, midön föltalálta a szinek egymásutánját, mPIIyek 
egyetlen szinű alapra alkalmaztattak, s tüzön égettettek be, teljesen 
megtartván fényöket. Sokan követték öt, de mindnyájokat fölülmuita 
a genfi Petitot János (1607-91), ki Bordier Jakabbal sokáig tart.óz
kodott Olasz és Angolországban, hol a legjobb vegyészeket tanul
mányozta, s Vau Dyck tanácsait követve tökélyesitette az arczképe
ket. Legjobb műve Southampton grófnő at•czképe, mellyet 1642-ben 
Angliában készitett egy, kilencz hüvelyk kilencz vonal hosszu, öt 
hüvelyk öt vonal széles zománcz•m; aztán XIV. Lajost s udvara főbb
jeit képmásolta le, s néht.ny classikus festményt másolt, mellyek illy 
módon megörökitvék. 

M ü ,.,~~zet- történelmt'k. 

A ru űvészetek történetót sokan megírták; Gianpaolo Baglione 
ügyetlenül folytatta Vasarit; jobb Filippo Baldinucci, ki betöltötte a 
florenczi hézagait. A történetet századokra s ezeket évtizedekre osz
totta, melly feldarabolás épolly hibás, mint az iskolákban átaJánosan 
elfogadott; R aj zs z 6 t á r a műnycld tekintetben használható, de 
nagyon észre lehet rajta veuni, hogy nem volt művész. Gianl'iett·o 
Bellori méltányolja a régieket s joLb izlést sajátit cl tőlök. A külön
féle iskoláknak vannak rédzleges történetíróik is, igy a velenczeiuek 
Carlo Ridolfi, a Illodenainak V edriani, a genuainak Soprani, a ná
poly inak Buongiovanni, a római miiveknek Passéri i s wind
nyájan magaöztalják a kortársakat, ugy, hogy mind ama 
középBzerűeégeknek fenmaradtak emlékeik. Cesare Malvasia Fe l
s i n a p i t t r i c e-jében dühösen megtámadja Vasarit i de elég meg
gondolatlan lévén Rafael t U r b i n ó i c B e t' c p e B n ek nevezni, jól
lehet megbánta s műve minden másolatát megsemmisítette, nagy zajt 
keltett maga ellen: melly még most sem szünt meg egészen. 

Említettek közöl kiválik Pietro Santi Bartoli (1635-1700), 
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a jó ízléssel és kecscse) teljes perugiai metszö; ö rajzolta a Bellori 
által illuetrált régi emlékeket, s illy uton sokat megőrzött, mellyek 
különben elvesztek volna; habár igen egyhangü jelleget kölcsö
nöz azoknak. 

BABMINCZKILBNCZEDIK FEJEZET. 

B ö l c s é s z e t_ 

1\lig a szépiroda.lmak mindinkább nemzt~tiesednek, az em ber t s 
a természetet érdeklő tudományok minden országnak polgárai, s lép
teiket csak az összes nemzelek egydemeben követhetjük figyelemmel. 

Az egyetemek kevés befolyással voltak a bölc~észet és !!zép· 
müvészetek elöhaladásá•·a; még kevésbbé mozditották elő a theolo· 
giát, jogot, gyógytant, nem lévén többé, miként a küzépkorban, egye
düli központjai a tudománynak, hanem csupán szükséges lépcsök a 
nyereséges pályákra. Az angol egyetewekuek azonban legalább az a 
jó oldaluk volt, hogy gazdag javadalmaikkal sokak részére tisztes 
ellátást biztositottak, kik illy módon wenten a goudoktól egészen 
átadhatták magukat a tudománynak, rendelkezvén a szükséges köny
vekkel és eszközökkel. 

A scholaötika vagyis kere::;ztény bölc::;észct bukása nagy ürl ha
gyott a lelkekben, ruellyet a gondolkoz.ók régi rendtizerak és saját 
képzelmök mesterkélt corubinatióival igyekezték betölteni. S annál 
kivibetőtJbnek látszott e szándék 7 mcrt az elmélödés és fü1·készet sok
k~~ol biztosabban haladtak, mióta a p1·otestantismus kedvéért a böl
csészet a theologiától úlváJt, ii a természet-tudományok tágabb körben 
mozogtak; tanulmányozni kezdették tehát az ismeretek t•endszerét 
egészben ét> részenkint, nem csupán tárgyilagosan, hancw a termé
szetben s <'redetökben is viz::;gálván azokat. Midőn ~~tán illy módon 
valamell.> reud;;zer alakult, az ész diadalt kialtutt, miutha sikerült 
volna ldmutatnia, hogy elégséges önmagáuak; de c,al(hawar kiáb
rándulván, éreznie l; ellett, ha nem vallotta is be, saját tehetetlensé
get. Miuélfugva, ha egyik-másik X VI. századbeli bülcsé::;z hozzáfogott 
is a bölcdészet gyökeres átalakitásához, egysem lépett elő olly rend 
sze•·rel, melly annyi igazságot ta1·talmazott volna, mcnnyi elégséges 
leendett arra, hogy megsewmisitse a scholastieát s uralkodjék az 
értelem folött. 
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···~!;tllldl. 

A uagytudumáoyu Gasseodi Pétct• ( 1592-1655) Chantersierböl 
(Provence), üldözte Aristotelest, s ~;zemökre hányta követőinek, hogy 
sophistikus mcsterségct csináltak a bölcsé~zetböl j a szabad vizsgálat 
utjára lépvén, s a tudományról a kételyt annak tárgyára vivén át, 
ostromolja a természettan, a metaphysica, az erkölcstan tekmtélyét; 
a tuuowányos dialecticát haszontalannak találja, met·t szerinte a ter-

··mészetes értelem elégdéges az élet czéljának elét·ésére. Sy n t a gm a 
p b i l os o p h i cum cziwü sírutáni müvébeu (1658) ezerbaliSzáz tö

mött lapou fejti ki tanát a gondolkodás-, természet· és erkölcstan 
fölött. A bölcsészet, állítja ö, szeretete, tanulmányozása és gyakor
lália a bölcseségnek, melly bölcseség nem egyéb, mint et·kölcsi kép
zettség egészségesen ítélni a dolgokról s jól forgatni magát az élet
ben. Kimutatván a régi logica hiuságát, egy értekezést tett a~·ról 

l(özzé, mellyet ugyanazon t udomáuyoak töt·ténete előz meg, mi akko
rihan ujdunság volt; s tanítja, mikép ahhoz, hogy valaki jól gondol
kozzék, szükséges a dolgot jól felfogni, jól itélui, jól következtetni 
és helyesen rendezni. Mindeu eszme az érzékektől jő, a megismerés 
tehát a tapasztalás által nyujtott tények észrevevésében, s azoknak a 
végböJ való üsszehasonlitásában áll, hogy az egyes ismet·etektől áta
hinosakhoz juthassunk. Még inkább foglalkozik a természettannal 
szigoruan ítészelve az aristotelesit, mellyet Demoerit parány· elméletével 
cserél fel j il miként a logicaban az eszméket ar: érzékektől, ugy itt az 
e1·őt az anyagtól származtatja. A parányokat lsten teremtette, de azok 
taláikozása elégséges a tünemények megfejtéséhez, ugy hogy miod
ezek, sőt még az élettaniak mcnnyiségtani törvényekre v i he tök vi~:;sza. 

Állítja, mikép az Istent csak érzéki alakban foghatjuk fd, s a lélek 
oem egyéb w int finomabb s ugyiizólván elvont anyag j következés
képen kizárja a metaphysicát. Az erkölcstant illetőleg Epicurt követi, 
s nagy zajt ütött védelme, mellyet e bölcsé3z mellett irt, összegyüjt
vér; annak windeu mondatál s ki akarván mutatni 1 mikép az ö tana 
elrontatolt, s hogy keresztéuy eszmék1·e vitethetik az vissza. 

Ő ug.)'anis bölcsészi moré:;zséggcl papi igazhitüoéget párosított, 
s vagy wert hódolt az uraikodú eszméknck, vagy logika·hiányból, az 
érzékelviséggel szellemi élveket kevert össze; az észt szükségesnek 
hiszi art·a, hogy fölfedezitessük az elrejtett dolgckat, miként nem lát
juk a .bőr likac~;ait, mindazáltal a kipát·olgás meggyőz azok létéröl j 
minélfogva vagy ö1·ökös ellenmondásokba bonyolódik, vagy kevésbbé 
tág értelemben akarja vétetni alaptételét1 talán csak azon meghatáro
zott kf\pek1·e azorit ván azt, mellyek valilsággal az érzékektől szár· 
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maznak, s mellyek jelenléte szükséges a végre, hogy a lelek gyako
rolja valameily tehetségét, s az okoskodás utján a kepzelem körén 
kivül eső dolgokhoz emelkedjék. Ő tehát elfogadja az Isten, az eszes 
lélek, a keresztény erkölcs eszméjét; de miod e dolgok csak függelé
kek az ö rendszerében, s az érzékek átaJánosabb elméletének van
nak. alá1·endelve. A hit és szabadság ezen keverékéből sajátságos 
fél-skepticiswus szülemlik. Bizonyosnak hitte, mi nyilvánvalónak 
látszott előtte, miért is a tapasztalással ellenkező elővéletek ből indult-
ki, mellyeket makacsul védelmezett támadói ellenében; a gúny fegy
verét hatalmasan tudta forgatni a dogmatismns és rajongás el
lenében. 

Igen sokat tudott; Peiresc, Hobbes, Campanella, Kepler, Mer
senne, Pascal, barátjai közé tartoztak ; a hires orvos Van Heimonttal 
a fölött vitázott: a hus- vagy gyümölcs-evés felel-e meg inkább az 
ember természetének; a Rómában 1629 ben feJtiint négy nap alkal
mából megczáfolja a csillagjóslattan babonáit, mellyeket pedig ifju 
korában maga is osztott; s kimutatja, mikép ama tünemény a nap
sugaraknak gőzök által való megtöretéséből származik; észlelte a 
Marcurnak Keple1· által előre megmondott átmenetét a nap alatt 163 L
ben, s ugyancsak együttállását a Venussal; támogatta Copernicus 
rendsze1·ét1 reá alkalmazván a súlyos testek eséséről felállitott elmé
letet; szóval, igen sok természetes esze, nngy olvasottsága s világos 
és rendezett előadása volt. Halála perezében felkiáltott : "Ime, mi az 
ember élete!" 

Dcscllrtcs. 

A lahayei ('l'ourraine) Descartes Ren é (CartesiuH 1 ft!:H:i-1650) 
többé nem a régi, hanem egészen uj alapokon ~ pitett. A jazsuiták 
által neveltetvén, aztán minden rend, itészet és czél nélkül adván át 
magat a tanulmányoknak, nem. érhette el azon nyugalmat, mellyet 
csak az igazilág nyuj that. Katonáskodott, utazott, de üres úráiban 
vissza-visszatértek kételyei, miért is elhatározta önállólag fürkészni 
az igazságct, kizárván mindazon ítéleteket, mellyek helyessége iránt 
ö maga ti,;ztába nem jött volna. A mértan, melly csak behizonyitott 
igazságokat fogad el, s az egyszerüktől emelkedik az összetettekhez, 
a legtökéletesebb módszernek látszott előtte. Észlelvén, mikép a 
mennyiségtani tudományok, bármennyire különbözzenek is tárgyu
kat illetöleg, mindnyájan a mennyiség viszonyai körül forognak, 
ugyszólván esetleg jutott, miként maga mondja, a kitünő fölfedezés
hez: algebrailag fejezni ki a mártani görbe vonalakat. 

De ez érdemeit már má1:1utt méltattuk, itt mint metaphysikusrúl 



717 

kell beszélnünk. Az észnek az emberi tudományra kellene forditania 
ama törekvést, mellyet oda irányoz, hogy az első okokból eljárási 
szabályokat vezessen le az emberek s a müvészetek részére j de a 
helyett csak vak hagyományon alapuló elveket s hamis vagy haszna
vehetlen következtetéseket nytíjt. A társaualom megátalkodott az 
előitéletekben; a vélemények homlokegyenest ellenkeznek egymás
sal a bölcsészetben. Az emberi ismeretek épíiletét tehát le kell dön
teni H alapjaiból ujra épiteni; e végre szíilcRéges, hogy csak tulajdon 
eszméinket fogadjuk el, 11 ezekflt is lcétsegbe vo nj uk és szigoru vizs
gálat alá vessük. 

Montaigne, E li 11 a i s-ínek XXX. fejczetébfm, hol a gyermekek 
neveléRéről beszél s Rous!!eau Em i 1 e-jének ad létet, irja: "szükség 
mindent átsziírni, <'-s semmit be nem venni fejünkbe a tekintély és hit 
aiAP,ján ;" Baci! szerint pedig "csak egyetlen mentö deszka van még 
hátra: egészen ujh61 ép1teni fe l az em b~ ri értelmt't, teljesen meg
srmmisiteni a bevett elméleteket és ismereteket, hogy szüzen és a 
ti~ztll laphoz hasonlóan ::dkalmazhusmk szellemiinket a lcezdetökben 
vett dolgok t11nulmányozására." E szavakat felkapta Descartes s száz 
lapnyi M ú ds z e r é b" n (16.'17) njitást hozott be az iskolák ba. 
Csak az az igaz, mi az iintndatban bensil nyilvánvalósággal gyöke
rez, vagy midH az é11z szabatos és kétségbevonhatlan ismeretet sze
rezhet magának. Ar. egyszerütöl, melly közvetlen tárgya a felfogás
nak, kell fölemelkeni az iisszetetthez, homályoshoz, nehézhez j gyűj
teAsenek össze és különböztessenek mrg az e~zközök, mellyek az 
igazhoz vezetnek, az általol( megoldható nehézs(•gek szerint méde
gelvén azokat; ne fog-adjnnk el valameily itéletet elégséges ok nél
kül, s ne tartsunk valameily dolgot igaznak csak azért, mert más 
ollyannak hiszi a'zt. 

Ha őszintén veszi és alkalmazza ez elveket, nem esett volna 
azon hibába, hogy föleseJ élje a gondolatot a tudással, s nem akart 
volna a tudáshoz a kHely utján jutni, mellyet rninden bölcsészt t alap
föltétele gyanánt fogadott el. De maga ezen kétkedés észrevétette 
vele tulajdon tevékenységét, s hogy képeket vett fel magába. 71 Ha 
kétkedem, gondolkodom j ha gondolkodom, létezem ;u ezt ö az emberi 
tudás legátalánosnbb tényének találta s alapul vette 1) 

l) l{osmini figyelmeztet. mik~r Des<·.artes érvelése Bernardino Ochino-nak 
Ba,elben 1561-ben kijött Catechiamuad-bau találhat6: 

Hit-tan . .,Jóllehet a mi Jétünk végtelen különbözik az Isten lététlll, oem lehet 
mo)J(l:wi, hog-y ar. I'mher llt'Dl létezik ; siit ollyannyiru világos dolog az, hogy 
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~fiután az ember saját létéről bizonyosságat szerzctt, szerez
het-e azt a kivüle létező dolgokról is? Fogamzhat-e a szellem vala
meily eszmét, a nélkül, hogy létezzék annak tá1·gya? Igen, a töké
letes lény eszméjét i mert nem lenne H\keletes, ha nélkülözné a létet 
Ime tehát ki van rnutat.va létezese önmagának s egy önmagán· kivül 
való tárgynak azon szabály alkalmazásával, melly szerint maga a 
dolog által kell megerősíttetnie annak, mi valameily dolog eszméjében 
foglaltatik. 

Azonban alkalmazásra kerU l vén a dolog, hibák ba eshetünk: mi 
okozza ezeket? az értelem vagy az akarat':l az első nem, mert hiszen 
az maga nemzi az eszméket, és ezek egyike sem lehet hamis, mert 
kiilönben nem foglalná magában mit magában foglal. Tehát az aka
rat a hibás, Illeily olly dolgot crősit, mit az eszmék nem tartalmaz· 
nak, minélfogva az ítéldhozásban elég, ha az akaratot az értelem 
határai között tartjuk. 

Illymódon, a módszores kétely segélyével, fölleli az emberi bi
zonyosság alapjait i átaJános kételylyel kezd vén, azon hittel végzi, 
hogy mindent bebizonyított, s fölépiti az ismeretek rendszerét. Az 
t•mbcr s;tját öntudatában csak gondolat és kiter:jedési eszmékre talál; 
s rninthogy ezek lényegesen küliinböznek, szUkségképen különböznck 
az állagok is, mellyek alap-tulajdonitmánya a gondolat, azoktól, me
lyeké a kiterjedés. Tehát két osztályu lények vannak, szellemek és 
testek, s a bölcsészet ennélfogva két rét~zre oszlik i az első rész az 
lstenről s az emberről mint gondolkozó lényről értekezik i ez utób
binak él'telme véges, rnindazáltal felfogja a végtelen eszméjét, miért 
is az csak veleszUletett lehet. A testek létét nem a tér léte bizonyitj a, 
hanem a mindnyájunkban meglevő hajlam: hinni az érzésekbe i mi
nélfogva a természet alkotója megcsalt volna minket az által, hogy 
belénk öntötte e hajlamot, ha ez hamis volna. A n cm é n bizonyos
sága tehát csupán az IRte n ig~zság~zeretetén ( veracitas) alapszik. 

E szerint a bizonyosság ismérvét első sorban a világos fel-

ismertebbet találni sem lebflt i ~ teljes itélet hiányáról te"z tanu8:Í.got, ki nem hi
szi, hogy létezik ; mindazaltal kérdlek tégedet, felvilágosultam, mondd meg, léter:ni 
látszik-e az neked vagy nem?" 

Felvilágosult . • Nel{em, úgy látszik, létezem i de még ezért nem bizonyos, 
hogy léte,.em, mert csalódhatom, midlln azt vélem, hogy létezem." 

Hit-t. "Lehetetlen annAk, a ki nincs, azt vélni, hogy létezik; tehát, mivel 
neked úgy látszik, hogy létezel, azt kell monilaood, hogy létezel." 

Feluildgosult . • Ez az igaz." 
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fogá.sha, vagyis a n6pszerii és egyene~ megismeré~be helyezi ; aztán 
fölt.~tclezi, hogy ez csalhat, s azért az lsten létéhez folyamodik, kitö! 
sz:l.rmazvd.n, nem lehet az többé csalékony. Valódi tévk ör, melly ki· 
maradhatlan volt, miután csak az alanyi érzelé>~t (perceptio subjecti
va) ismerte el. 1\Jindazáltal uj valaminek lát11zott e rendszer, me Ily a 
tudatlansághól indult ki, szabályokat állitott fel, mellyek szerint kell
jen okoskodni, s rendszeresen kétkedett, nem miként a pyrrhonisták, 
hanem a véghől, hogy a határozatlan eszmék bizonyosakkal cserél
tessenel{ fel, s a bölc~P.szet evidens tudománynyá változtassék át. 

Miként a szellemekben különbség van a gondolat, azok lénye'l'c 
s az akarat között, melly mintegy mozgásban levő gondolat, úgy a 
test<>knél is meg hll különböztetni a kiterjedést, melly azok lényege, 
R a mozgást, melly abban elMII. A bölc~észet tehát n tér változhatlan, 
vagy a mozgá~tól fiig~ö változékony sajátságainak elmélete j minél
fogva az anyagi jelenségek az erömütan által fejtetnek meg. 

A szervetlen világ j~Jenségeiben, miután Isten nz anyagnak 
megadta az első lökést, nem helyes végokokat ::oyomozni, mellyek 
felüimulják a mi korlátozott értelmünket, s a miiködöktöl az elrej
tettekre forditják a figyelmet. A tér eszméje módosulása a kiterjedés 
eHzméjének j s minthngy ez a testek lényegét képezi, nem létezhetik 
tér, hol hiányoznának a testek j az ür tehát lehetetlen. Ha mindnn 
test kiterjedt, nincsenek láthatlan testek, és sem az 08ztható~ágnak, 
Rem a kiterjedésnek nem lehetnek határai, mert másként a világon 
túl ür léteznék. Hanem az egész tér tele van örvényekkel, mellyek
ben mr,zogván az anyag részecskéi, ezek surlóclásából más tapinthat
lan részecskék származnak, mellyek összehalmozódása képezi aztán 
a szilárd testeket. 

Az erömütani bölcsészetot a szarves lényekre alkalmazván, az 
állatokat érzékfltlen önmozdonyoknak tartja, millyen az óra j mert a 
természet, mell.v semmitsem tesz Bzíikségtelenül, teremtett volna-e 
lelkeket, hogv ()Ily eredményeket eszközöljön, mellyek máskép is 
elérhetők? Teh!tt a Bzerves élet összes jelenségei az állatokban, nö
vényekben és emberekben az erőrulitan átalános törvényei alá tar
toznak 1). 

Illyrobdon a gondolat és kiterjedés két eleme kettős sorozatát 

1) E s"erenc,;étleu elmél'llet már eiBbb védte Gom~z Pereira Ma·rgaritr. Jin
loniana-jáhan (1554), boi azt mondja, miHp a barmok érzékenysége nem követ
keztethetö a~ok küiAII ttlnyt~iblll, mert. máAktlnt tiszazel hiróknak kellene l!ket 
tartanunk. 
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ezülte az örökké különbözö tényeknek, s lehetetlenné lett megfejteni 
a lelek befolyását a testre. Ez által a szellemi tudományokat teljesen 
elválasztotta a természettaniaktól, de a velünk született eszmék (ideae 
in nat ae) elméletével ellentétbe helyezte magn t Ba co követőinek 

érzékclvi~égével, s a benső jelenségekre irányozta a figyelmet, mellyet 
az angol csak a külsökre s~r.oritott. Cartesius három igazságot hozott 
be a hölcsészetbe: a nyilvánvalóságot mint egyedüli és csalhatatlan 
jeiét az ész fensőségének; a világos megkiiliinböztetést a szellem és 
test jelenségei közölt; sa má'l eszmék létezését, azokon kiviil, mellyek 
az érzékektől származnak. Védgátul szolgált teh{\t a rohanó skepti
cismus ellenében, figyelmeztetvén a gondolatot 11aját hatályára, s ruint 
birja önmagában a fényt, melly az egész létet megvilágitja. 

Cartesius formul:íja az embe•·- tannak az é n mint gondolkozó 
lény közvetlen isme1·etét adja j e formula igaz, de nem teljes, s úgy 
mutatván be a gondolatot, mint az emberi személy n ek az öntudat ál
tal közvetlenül felfogott egyedüli tulnjdollitmáuyát, tévelybe hagyja 
esni a bölcsőszetet az okok fürkészésében, s a gondolatot erömüvi 
tanokra viszi viss~r.a. S bár a legegyszerűbLnck látszik alaptétele: 
mindazáltal ki jól megfigyeli, egy olly syllogismusnak fogja azt ta
lálni, mellynek átaJános f'ó állitmánya (a m i g o n d o lk o z ik, l é
t e z ik) nincs behizonyitva j i) tehát egy J'észlegesböl indul ki, s föltéte
lezi a létet, holott épen enuek eszrnéjét kellett volna okadatolnia j föl
tételezi a lényPges é n-t, mig az é n g o n d o! k o z om-ban csak a 
tüneményi található ; föltételezi az emlékezö-tehetség használatát, 
mclly nélkiiliizhotlen a syllogismus képzéséhez, mieWtt kimutatta 
volna annak valódiságát. S midön egyvalaki szemére vett>tte, hogy 
adós maradt a lét eszméjének bebizonyitásával, azt felelte, mikép ö 
nem valamelly, okoskodás utján feltalált dolgot, hanem közvetlenül 
étSz)elt igazságot akart kijelenteni. Szóval, ö nem különböztette meg 
az é n érzéki felfogását az érteiruitől j amaz közvetlen és egyszerű, 
a másik nem j s föltételezte az általános lét-eszmét, mclly pedig tu
lajdonképeni tárgya lett volna a fürkészetnek. 

A XV I. század gondolkozói csak forradalmárok voltak, mondja 
Conein; Cartesius azonfeltil törvényhozó is, s nem pusztán egy rend
szert, hanem valami jobbat, állandó módszert és irányt adott, melly 
álhatván a szellemeket, megszüntette azok csüggetegségét, új életre 
keltette az ész bizalmát önmaga iránt, a nélkül, hogy veszélyes ön
hittségbe ejtette volna azt j s még az üldözés által is segittetve, a 
XVII. század józan és erl:lteljes, szabad és tartózkodó bölcsészetét 
hozta létre, melly hü az észhez, a tisztelettel viseltetik a hit iránt. 
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E dicséretet mi c>Jak fentartással osztj nk; de :1z bizonyo~, hogy 
CartesiuR nagyobb változ:ist idézett elő a bölc.~észetben, mint Baco ; 
ha nem kiáltott is ki valameily u j o r g a n um o t, de prldáját adta 
annak, midön felállitott, meghatározott és i~azolt egy hypothesist j 
kizárta a syllogismns görög tudományát, s bebizonyította, mikép a 
kérdések legnagyobb része szó-küliinbségekt·e vihető vissza, miért is 
iírizkedett a kétért.elmií~égektiíl, mélyrrhatillag tanulmányozta a sza
vak viszonyait a szellem Cl!elekvényeihcz, s meg tererntette a mecha 
n ik us erők által mozgatott mindt:>nsl·g nagy hyp otheRisét. Tehát eité
riileg az angol cancdlartól, gondja volt az alkalmazásokra, hozzá
szoktatta az elméket hizni sajit erőik he, nem támaszkodni tekintélyre, 
s elm.-..lkerlni önmaguk fölött; olly Ú!, mellyen ujdonRágokhoz lehet 
jutni. S i) valóban Rokat is talált fel, siít eredetiségre vágyván, szapo
ritotta a fölfedezéseket, mel!yeltért aztán írói orzá~rúl vádolták; ha
bár lehet, hogy C!!ak ujiJl,J jiitt cgyt·e-másra, mit. mások már föl
t:~láltak. 

ÉrvétazIsten létP mellett már s~ent Anzelm ha~ználta, Goni
lone megtámad ta, Rzent Tamás megczá.folta j föléll'~ztetvén CartPsius 
által, Gass!mdi, Locke, az Encyclopaedistál{, napjainkban Reid, 
Joufft·oy, RemuRat s a tiibbi rationalisták üzentek annak hadat; Kant 
egész dialrktikáját esatarendbe állítja ellene; Malebranchc és Leib
nitz ellenben elfogadják ar.t mint tudományos alapot. De az érzékelés 
alanyiságát már Gn.lilei hirdette; 1) a kételyt a scholastikusok kiál
tották ki; 2) Bruno és Ramus már kezdeményezték a forradalmat, 
mellyet ií keresztül vitt; az állati és növényi élettan helytelennek 
bizonyitotta az ií véleményét, mlllly szerint erömiitani törvényekre 
hiszi visszavibetni a szerves tileteP) 

1) Ez Saggialcn'e czimíí munkájáblm igy sz61 : "Nem hiszem, mikép a 

külsö testekben a v~gre, hogy f<'lköltsék bennünk :1z izlés, szagib ~s hallás 

érzetét, más egy.;b kivántatnék mint nagyság, alak, Aoka~ag. lassu és gyors 

mozgás; s azt tartom, hogy elt{wolittatvfl.n a fülek, nyelvek. orrol<, megmar :J dnak 

az alakok, a számok é• mozgll.sok, de nem a szagok, izek ~s hangok, mellyek az 

élő állat0n kivül véleményem sze ri nt n~m egyebek, mint puszta nPvek, miként a 

c;iklanrUs és tü•szentés sem egyéh pnszta névnél, ha nem volnának h6naljak 

é, orrhőr." 
') Illi qui volunt inquirere veritatem non considermulu priua dubitationem, assi

mil<mtur illia qui nesciunt quo vadant. S. Thomae in Metapb.lih. III. c. 5. 
3) Leibnitz mind ö~szef,,gJalta, mit az elllbbi biilcs?szek \'Í~szakövetelhet

tek Descartestól : 

"Az ö metaphysikai dogmái, minök az érzékektől itiggetlen eszmékre, a lélek 

XVI. 46 
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Valódi nagyságában ott mutatta magát Cartesius, hol ez&mitani 
és mérni lehetett i még a Newton által megczáfolt örvény-elméletnek 
is megvan az az érdeme, hogy bebizonyította, mikép az égi jelen
ségek csak az erömütan bizonyos elveinek szigoru alkalmazásával 
fejthetök meg i minélfogva ba nem födözte is fel az igazságot, mód
szert adott annak feltalálásár a, B ö volt, ki azt a z i g a zs á g e l ö -

éa test k!!zlltti különbségre, 1 u ar1yagi dolgok iránt való csekély biulomra vo
natkosók, Plátótól erednek. 

Am érvelés Isten léte mellett abból, hogy a legtökéletesebb lény magában 
foglalja a létet, ez. Auselmé volt, feltalálható a Contra. inaipieRtem czimf1 kllnyv
ben, s gyakran megvitattatott a scbol&llticosok által. 

A folytonoe ról, a teljesről s a térrlll szóló taoban Aristo telest, az erkölcsi 
dolgokbAn pedig a történészeket követte, hasonlóan a mébekhez, mellyek semmit 
aem hagynak izleletlenül a virágos mezllk!!n. 

A dolgok erllmilvi fejtegetéséhen Leucipp és Demokrit voltak elllfutói, kik 
mlr tárgyalták az llrvéoyeket. Giordano Brunóról mondják, mikép majdoem ugyao
azon ea&mékkel birt a mindeoeég nagyságiról ; hogy ne is emlitFük Gilbertet, kinek 
delejesdégi énleletei, mind magnkbao, miod a viilg-rendszerre alkalmazottan véve, 
sokat segitettt-k Cartesioson. 

A nebézkedéH fejtegetési módjlt, melly legszebb elmélete a Carteaine-féle 
terméezettannak, Keplertől vette, ki elHő értelmezte a dolgot a •zalmaszálacsklk 
hasoulatlval, mellyek az edényben körben forgó viz mozglMa által a központhoz 
vonzatnak. 

A fény hatását a távoli testekre már a régiek is úgy fogták fel, mlnt ll. 

A szivlrvány körüli ismereteit nagy réstilben Antonio de Dominisnak kö
SI!lÖni. Cartt!IIU~ maga is megvallotta bizalmas leveleiben, mikép a fénytöréaranban 
Kepler volt meMiere, ki e tudományban minden mást jóval megeliS.t.ött; habá.r 
kiadott irataiban kerüli u illy vallomást és dicséretet. 

A11 illllzt!tett erllk irányát fejt~g"tll okoskodás Keplernél tal"ható, mint 
aaintén Keplt·rböl vezeti le a beeséHi és visszaverődési szögek egyenlllségét i~. 

És ez hálás említést érdemelt volna, tekintve, miszerint Carte•ios majdnem eghz 
okoMkodá$a ez elven alap!zik. 

Voss lzsllk rájött, 01ikép Willebroad Snellio volt elall feltalálója a augrir· 
törés tördnyének, mindazáltal én nem merem tagadni, hogy Cartesiul magától 
ie rlbukkant arra. 

Leveleiben tagadja, hogy olvasta Vietit; de sokan ktltaégtelennek tartják, 
miazerint h\tta Hnrriot elemz41si ktioyveit, mellyek 1631-ben stt:erz6 halála után 
t4hettek kör;zé; annyira összhangzanak ezek a Cartesius-féle mértan azámitásá
val. 8 már Harriot egyeui!Své tette 11z aequa· iót a zerushoz, és innen hozta ki, 
miot származik az egyenlet a gyököknek egymássali ~zorrr:áaából, miként változ
hatik 8II egyenlet a gyökök öregbitése, kisebbitéHe, sokszorozása, osztása által, a 
miként ismerhető fel 11.z egyeoletek és gyökök természete a terminueok megtPkin
téaéblll. A honnét Wallisina beszéli, ll'ili.ép Roberval, ki csodlllko~:ott, h gy jutott 
Carteal118uak enébe zerusho11 tepni egyenlövé &ll aequatiót, mintha az mennyi-
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nobijának nevecte. De e poaitiv rendet· kivéve, nem tartotta 
magát a azabályokhoz, mellyeket felállitott; bár teatestUl lelkestül 
mérnök, mégis csak regéket szlltt; mig mások fürkészték a termé
szetet, 8 ki akarta azt találni s anyagok nélkül épiteni; mifvei telvék 
meréaz javaslatokkal, ellizeteket nélkülözö következtetéaekkel, léghal 
kapott ftiltevésekkel. Hibázott, midlln az Isten létének bebizonyítására 
szükségesnek tartotta a nyilvánvalóságot, s. tagadta azt a kül
világra nézve; midön összezavarta az akaratot az értelemmel, 
az elhatározást az itélettel. Hamis a barmokra vonatkozó el
mélete, a a teremtett állagok szeoved8legességének elve. Szük
ségkép ide kellett neki jutnia, miután megvetette a történelmet, 
mint ollyat, mellyben a tekintély uralkodik, a azt akarta, hogy min
den egyes újból kezdje a tudományok épületét, megszakitvl-n a ha
gyományt, melly egyedül teszi lebetllvé a gyarapodást. 

N agy önhittség megtagadni a századok mövét, s az ellldök olly 
csekély ismeretével akarni fölemelni a bölcsészot épületét l Az egyedi 
észen a a mértani csalhatatlanságon kivül minden egyebet megvet
vén, a tudományt az értelmi tehetségek tanulmányozásában közpon
tosítja; átengedi magát az elllitéletnek, miszerinta tudomány elvének 
egyetlennek kelllennie; s bármennyire bámuljuk is, miként vihetett 
egy ember annyi dolgot véghez, hogy nagyobb botlásokat nem köve
tett el, ugyanazoknak köszöni, kiket megtagadott.1) 

E meréaz rendszert nem lehetett moaolylyal fogadni, már csak 
szerzl:íjét tekintve sem, ki nagy hírbeo állott mínt tudós, ismerte szük
ségét az apró engedókeoységeknek, hogy türesse magát, ügyesen 
tudott evezni s elválasztotta saját forradalmát az akkori vallási és 
politikai forradalmaktóL Ő nem a kolostor, hanem a hadsereg s a 
magasabb körök embere volt, s ugyanazért a társadalomhoz fordult, 
mi uj er8t a igen sok hallgatót szerzett neki. Nemes é~ gazdag lévén, 
nem volt kénytelen tanszékröl hirdetni gondolatait; E l m é lk e d é· 

•• Yolna, m~rmutattat'r!~ neki CaYenclilh iltal Harriot könyve, felkiáltott : 

"ö ldttG at, lJ Zdtta at." 
A miaod fokú egyenletnek kllbre viltoala~it a megell:la6 században Lo

do'rico Ferrari találta fel, kinek áletrajzit barátja Cardano hagyta reánk. 
Sz~val, Cartesina m6dfelett megvetett mindenkit, a dicavé.gyból olly fogAsok

tól sem tartózkodott, mellyek kav'••' nemeseknek Játszhatnak." 
') Hostanában i•m't nagyon emelkedik Carteaina hitele. L~ad Bordas Du

•.U., ·r.e Oa.rtuianilfM czimli mnllkáját, melly 1843-ban akademiai jutal-
mat nyert. 
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a.e i t a Sorbonnenak ajA.nlotta, meUy legifjali h s legkiUinöbb Wt.gJa 
Arnauld Antal által trtahn&da.noknak, sőt a valtásra nézve basfA!l1)· 

sa:knak nyilvánitotta aMkat; hjzelgett a jezsuitáknak; mihelyt "Galilei 
pörbe fogatott, rögtöD fdf'D~gesztette ·B föld forgleának mennyiségtani 
bizonyitását; Richelirutöl évpénzt fogadótt el a nélkül, hogj ·bas~
nMta volna azt, s ~gy királynét tanitott 8 böles-észetre. Ez paizaul 
ezolgált neki; d közben a bölcsé!zÍ ttjitás mindlukább elterjedt s az 
összes gondolkozólk Cartesianusok lettek ; ·Bossuet, F-enelon, a port
royali remeték, a tanitA~al foglalko!M'l testtlietek, különl5sen az 'Ora· 
toriat~usok, söt a jez!!Uittk ie; 

De tanítványai kifejtvén böleséer;etét, napfényre ho:r;tli.k annak 
hibáit, e a mindenietenlö Spinosa, az epicur Gassendi s az istentelen 
Hobbes erösiték, bog'Y nem tesz&ek egyebet, hanem csak szahatosabb 
alak ba öntik a mestert~nait. Hollandban az armittia.nok él! coec"janok a 
vallás szabad vizegálatára basználták ut fel, á.llitvll.n1 aikép a szent
irás igazságának az ész által kell bebizonyittatnia. 

Ekkor fölébndt a gyanu i vetélkedve támadták (St meg a theo
logusok, bölesészek, természettudósok, politikusok ; az egyetemek 
Aristoteles iránt m11tntott ellenséges érziiletét hányták szemére i 8 

jazsuiták megütödnek. midön j anaenieták ·által Jáqák "'t ovédelmefltetni ; 
a protestansok megtagadják t81e a türelmet, miben mérsékeltaégeért 
a katholikusoknál részeaült~ s Voot Guisbert, az utrechti -egyetem 
tbeologusa, az ö érvelésében az lsten léte mellettálczároott atheiemuet 
látott; a honnét heves harci" keletkezett, mellyet a.z oranisi herezeg 
csillapitott le. Bevádoltatvlin Rómában, miivei az Indexbe tétettek 
JD i g ki n em j a v i t t a t n á n ak, azaz örökre, miután a ezerz-li már 
akkor nem élt; midön 1667-ben hamv!Ü Svédhonhól Franczie.orsz~ba 
szli,Jiittattak, a párizsi o~yetem carJOelJárának magtiltatott elmondani 
a dic!! beszédet, mellyet ez alkalomra készitett; a a parlament, öszlö· 
nöztetve a Sorbonne és az egyetem által, mé.r-már tHa.tmat volt 
közzéter·ndö a Carte~ius-féle bölcsészet tanitása ellen, fentartván az 
Arist-otele8Ít. A haladással és jó politikával ellenkező illy határozat 
mégis idején felfjiggeeztetett; a jezsuittik minda~41tal rábírták ~ ki
rályt, hogy az államtanács elé vitesse ez ügyet, melly megtiltotta 
annak tanítását a párizsi egyetemen ; az oratorianus atyaknak, kik 
ellenszegültek, 1ddvetési nyilatkozatot kellett aláirniok, 1) mellyben 
tiibbek között azt mondák, hogy 11 a természettanban nem szükség el-

1) Couain ur, Cart.68ius kiad•íja és tintelöje, o. JOIImlll lU B &w~, 

1838. Mart. kiadatlan okmá.nyokko.l világitotta meg e tényt. 



-· lml' -

f.ér.Qi ArietGtol.es elveitil • Ü~Al1ilesiua u} tané.holl mgasakBdllio, .. moH.~· 
nek. tanítását- a király, helyes okai lévén, eltiltotia ••.• 

"Moodani kell l) hogy a. vadósá.g.oa éa kii18ő k-itujedé~t nem Jté,. 
~-az anyag lényagát; 2) hogy mindeo· természeti testben• vaa egy 
lényeges alak, melly v.alóságga.l különböaik az anyagtól; 3) hogy 
vannak valódi és föltétlen. esetlegek, mellyek windeo más lllilagtól 
valósággal külöobözö alanyaikkal egyült járnak, s mellyek termé· 
szetfölöttileg alany nélkül i11 léteshetnek; 4) hogy a. lélek valósággal 
j.e!eu a U· egéaz testtel és- annak minden egyes rénével egyesülve 
vo.o·;. 5) hogy o. gondolat és ismeret nem lényege az. eszes lélekn-ek; 
6). nem elLenkezik, hogy Lsten hatalma ugyanaaon. idöben tübb vilá
ge>t turemtsen ; 7) hogy aa ür nem lehetetlen. u 1) 

Huet. 

A peripatetikusok tehát még mindig altathatták magul{at, hogy 
Ba co és Cartesi us csak mulékony diva tul' szolgálnak, de a lökés meg 
volt adva, a tekintély helyét az ész foglalta el, melly hozzászokott a: 
szabad gondolkodáshoz; miért is elkerülhetlen volt, hogy ne akadjon 
bölcsé8fJ1 ki tovább menve, még azon bölcsésze tet is felforgassa, 
meHyb81 kiindult. A szabad vizsgálat nekihát orodott a Cartesius tana 
fölött keletkezett vitákban j e hallgatással mellözve az ellenfeleK nagy 
tömegét, Huet Péter Danieit ernlitern Caeoböl ( 16ö0-1721 ), ki, mi
ként már láttuk, Bossuet-val együtt a. ko1·ooaherczeg (dauphio) neve~ 
lője, s az a d usum D e l p b i n i kiadványok intézője volt. Buchart· 
barátja o..egked'veltetvén -vele a keleti irvdalmat, ennek társa(;ágában 
Stokh·olmba ment .Krisztina királynéhoz, s amaz or~zágok és Hol~ 
landia sok tudósa előtt kedvessé tudta magát tenni szcp módjával j 
visszatérvén ( 1662) a természettan, CSillagászat és bölcsészet tökélye
I>Ítése czéljából hazájában egy tárt>Ulatut alakított, mellynek eolbert' 
kisét-letek eszközlése végett évpéozt malványozott. Eleintén a· carte
sianismus volt kedvencze, azután Sextus Ernpiricos olvasása kételyt 
támasztott benne s közzétette a c a r t es i u B i b ö l cs és z e t b i r á· 
latát (Censura philosophiae eartasianae 11)8\:l), legin
kább megsebezhetlS részében· sujtván azt; melly gyenge oldalt a 
dogmatismus és skepticismus közötti ingadozás képezte. Durva fele

letet nyervén, a gúny fegyvereivel övezte fel magát N o u v e a u x 
m é m o i r es p o u r se r v i r á l' h is t o ir e d u C a r t es i· a n i•s me 

1) &oueü de qw.elquu pi~• éUrieutH, ooncenumt la. philoaophie de M. Duoa.r· 

•· Amsterdam 1684. 
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czimii dvtelen miivében (1692), mellyben fölteszi, mikép Cartetius a 
helyett, hl)gy Svédhonban meghalt volna, Lapplandba vonult vissza, 
hol egy új bölcaéazi iakola~t alapított, mellyre a legcsipösebb gúnyt 
azórja. Visszatérvén Párizsba, barátai, a jezsuiták, között végezte 
életét, a közhuználatra hagyományozta ott saját könyvtárat. ·"" 

Mindenütt csak elégtelenséget és hamis elveket találván, miként 
ezt D e l a fa i b l e a a e d e l' e a p r i t h u m a i n czimü airutáni ér
tekezésében kimutatta, a tudós akepticiamuat az által kerülte ki, 
hogy a kinyilatkoztatást hivta segély ül; és sajátaligos a mód, mellyen 
azzal a kételyt összeegyeztette, mondván, mikép latennek lényegénél 
fogva. úgy kell ismernie a tárgyakat, a mint vannak, a ugyanazért 
azükségea egy tárgyilagos igazság ; miért is az Isten előre tudását 
(praeacientia) ö alapelv gyauánt állítja fel. Az ember azerezhet Dia
gának ismeretet a tárgyilagos igazságról, de csak a hit segélyével 
győzödhetik meg róla, hogy birja azt; ámde a bit nem az észből szü
lemlik, hanem Isten ajándéka; az ész tehát nem terjeaztheti ki kéte
lyeit a hit állitáaaira. 

Daniel atyaRouenból Utazás Carteilius világában 
czimü munkájában (1690) kimutatja, miazerint zürzavarosság tekin
tetéből egyetlen világ-természettani hypothesis sem vetélkedhetik 
Carteaiuaéval, melly telve van ellenmondásokkal és egymást meg
döntéS hypothesisekkel ; és ezt ö egy igen szellemdua és oktató regény
ben tette, mi nagyon alkalmas olly élénk népnél, minö a franczia. 

Az A r t d e p e n s e r, melly Port-royalból, valószinűleg Ax
nauld tollából került ki (1664), a mellynek folytonosan javított tiz 
kiadása látott napvilágot, első szabályos értekezés, melly tiltakozik 
Aristoteles módazere ellen, a nélkül, hogy becamérelné azt; nem ért 
egyet Carteaiua11al az iránt, mint kelljen fölfedezni, megelőzni és hely
reigazitani az elöitéleteket, de elismeri az új rendszer fensöbbségét ; 
a bár sok vitatkozáai 11zÖr11zálhasogatás van benne, a logicát világo
san, a régi kézikönyveknél nagyobb szabatoasággal adja elő; segitett 
kikUszöbölni müoyelvi idegenazeríiségeket, a zavaró és gyermekes 
alosztályozáaokat, a a pedana latint a legszebb korbeli franczia nyelv
vel eaeréhe fel. 

Mielött az eredetiekről beszélnék, megemlítem az angol Gale 
Theophil t, ki C o u 1 t of t h e G e n t i l e 11 czimíi munkájában(1669) 
azt akarja kimutatni, bogy minden bölcsé.tzet a béberektöl származik; 
mit nem fog lehetetlennek találni, ki e népet ugy tekinti, mint az 
eredeti hagyomány letéteményesét. Mlive, Fil o l o g iá-nak czimzett, 
első részében e töltevést a nyelvek segélyével bizonyítja, azintén uj 
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mód, mellynek hogy ismerte fontoad.gát, nem csekély dicsöségére 
azolgá.l. 

Cudworth Rudolf, Anglia platonikus és vallás oa iakolá.já.nak 
növendéke, me Ilynek központja a cambridgei egyetem volt, a· M i n • 
d e n s é g é r t e lm i r e n d a z e r é b e n (1678) a régi iskola nagy tudo
mányosságával az ujnak szabadságát pároaitotta, a nélkül azonban, 
hogy eredetiségre jutott volna. Ő az emberi akarat szabadaágát védi 
Demokrit és Hobbea anyagelvi, némaily scholastikusok theologiai, és 
a atoikusok fatalismusa ellen, kik a gondviselést a természet törvé
nyeivel zavarják össze. Az elsővel lsten létének bizonyítványait álli
totta szembe, ellenfeléhez méltó erélylyel czáfolván Hobbes nemtele
nül erkölcstelen elméleteit. Csupán ez első könyvet végezte be; a 
többiekben a Dominalistáknak kimutatta volna, mikép az igaz éa jó 
természetöknél fogva örökkévalók és vá.ltozhatlanok; a staicusoknak 
pedig, hogy az· ember azabad és felelős tulajdon tényeiért. 

Plasztikai tana elm életét, mellynek czélja a természeti törvények 
müködését az istenség folytonos beavatkozása nélkül fejtegetni, el
fogadták némellyek, főleg az élettudósok. Granwill József T u d o
mán y o a ek e p t i c i am u a-ában az emberi ész gyengeségét, a egy 
demoostrativ dogmatismus alapitásának lehetetlenségét mutogatja; a 
megelőzi Humet az okbeliség esetleges jellegének vitatáaában. 

Malebranche. 
A párizsi M:alebranche M:iklós (1638-1715) idomtalan külsö

vel birván, embergyiilölö lett, s az oratorianusok congregatiújában 
keresett menhelyet; s véletltlnül egy könyvárusnál meglátván Carte
siua D e b om i n e czimü munkáját, az abban foglalt uj eszmék, a 
világoa irály, az elvek látszólagos szilárdsága annyira megtetszettek 
neki, hogy reszketett a gyönyörtől, A bölcdészet re adta tehát magát s bár 
mennyire kedvelte is űartesiuat, megőrizte független aégét, saját föl
fedezéseiben lelvén gyönyörét; s természetes és vallásos myaticismu
sánál fogva egyenes és azigoru lévén, keményen itéli meg az ember 
erkölcsi és értelmi gyöngetiégeit, · 

Cartesius megfejtendő a lélek és test között létező összhangot, 
az Isten segélyéhez folyamodott, a léleknek csupán azon tehetséget 
tulajdonit ván, hogy intézze a test mozgató erőit. Malebranche érezvén 
ez intézés megfejtésének nehézaégét, az ititen segélyének elméletét 
az alkalmi okok hypothesisével ctJerélte fel. 

Az ö sarkpontját az eszmék megkülönböztet6se képezi nemcsak 
az érzékeléaektöl, hanem az érzelmektől is. Az érzékelés a lélek mó
dosulása tekintettel arra, mi a testben történik, melylyel egyesülve 



van. Az érzelmek utján a szellem semmit sem fogamz, hanem c11ak 
jelen állapotára tétetik figyelmessé a nélkül, hogy felfogná az.t, mig 
az eszme látása annak, a mi létezik ; nem egyszerű módosulésa ·a szel
lemnek, hanem igenis valameily külsö valóságos tárgynak nyilvá
nulása. Az eszmék tárgyai örökkévalók, változhatlanok, ~iik~>égesek, 
mellyek vagy nem tűnnek fel a szellémnek, vagy· úgy tűnnek fel, a 
mint vannak. A minek tehát eszméjével bírunk, az létezik j s midön 
azt mondjuk, hogy nem létezö dolgok eszméjével bírunk, akkor ezt 
az érzelemmel zavarjuk össze. A tudománynak az lsten eszméj én kell 
.nyugodnia, mert ez a többieket mind magában foglal ja, mellyek rész
leges ábrázolatai a lény átalános eszméj ének. Az é n 1 mellyböl a 
bölcsészet kiindul, véges; s minthogy a véges eszméje nem zárja 
magába a szükséges léMt, abból a teremtés eszméje IIZÜlemlik. Az 
összes lehető világokat áttekintvén, Isten azt valósította, melly telje
sen visszasugározná az isteni tökélyeket, semmi oka nem lévén rá a 
kevésbbé tökéletest választani, s ok nélkül mtlködni nem méltó 
Istenhez. 

De e világon léteznek-e testek is, szellemek is ? különbözoek-e 
egymástól? a kiterjedés, melly az anyag lényege, lényeg-e vagy mó
dosulat? Egy körre, egy négyszögre nem gondolhatok a nélkül, hogy 
föl ne merüljön bennem a kiterjedéti eszméje, a négyszög vagy kör 
tehat annak módosulásai; de a kiterjedésre gondolhatok a nélkül, hogy 
más egyébre gondolnék, miért is nem egyszerű mód az, hanem állag j 
mi azt jelenti, hogy az anyag létezik, s minthogy eszméje nem z?rja 
magában a gond()latét, teljesen kUlönbözö a szellemtöl. 

Isten, ki mindig a Jegtökéletesebbet állítja elő, szükségképen 
szellemeket is teremtett, kik képesek legyenek ismerni és szeretni j 
de a benyomások at mi reá uk ugy is eszközölhetné, ha anyag nem 
léteznék. A benyomások léhát nem bizonyitjálc a küldolgok valódi 
létezé11ét, mellyre nézve csak a kinyilatkoztatásból nyerünk bi-
zonyosságot. 1) , 

De micsoda viszony létezik a szellemek, mellyek léte be van 
bizonyítva, s a testek között, mellyek l~te ki van nyilatkoztatva? 
Mikor é n-em akar, a kar mozdul, s általa egyéb testek j pedig a 

') Megczáfoltatott a trapuuii Michelangelo Fardella által (1650 -- 1718), ki 
az IS saját érvét használta ellene, a testi világ létét csak a kinyilatkoztatás utján 
lehet bebizonyita •• i. E rendszerben Mi..lebranchet megelőztiSk a franczia Tomasini 
8 a tiroli capucinus Giovenale dell-Anauola &lia intelligentiae, cui non I'UCCedit noz 
etc. Augusta 16&6), ki azt bővebheu és nagyobb méu&kleUel fejtette ki. 
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gond(,)lkozó s a kiterjedt állag lényegökn& fogva egymáatób függet
Ienek maradnak. A kölcsönös módosulás tehi.t csak merl:l látszat, 8 

azok viszonyzata a Teremtö által megállapitott átalános törvények 
eredménye, mellyek által ö maga e:~zközli a mozgást a testben, midön 
a lélek akar, vagy a. benyomá!iokat a lélekben, midön a testek jelen 
vannak. E szerint ez eredmények közvetlen élJ val4f>di oka az Isten j 
alkalmi oka a szellemek és. testek. Az eszmélA tehát isteni lényeg 
lévén, s csupán azok által létezv~n az értillem, tuindeo·t lstenben 
látunk, még a testi világot is. Minthogy az eszmék kivttlii.nll v:a.nnak, 
s Isten állitja. elii azokat a mi szellemünkben, az értelem folytonos 
kinyilatkoztatás. Dc bár Isten azok szUlö oka, alkalmi okuk az 
ember figyelme, mellynek nyomán Isten azokat termeli. Az igaz meg
ismerésében való haladá.s tehát a figyelem erejéveláll arányban, 
miként a tévely az érzelmeknek eszmékkel való összetévesztéséből 

származik. 
Mtlrt az érzékek, még a legnemesebb, a szem is, folytonoe csa.

lódásokn;"k tesznek ki, mi sajátlag nem aEok, hanem az itéltt hibája, 
mellyet a targyakról hozunk j egyedüli ut az igazság_hoz az Istennel 
való egyesülés ; melly egység az eredendő bün által annyira. meg
gyengíttetett, hogy arra csak uz képes, ki tiszta szivvel é:; viltLgos 
szellemmel bir j mig ugyanazon bün annyira összefűzte a lelket a 
testtel, hogy a kettő egynek, s a tea t fölény ben lévönek.lá.tazik, Meg
történhetik tehát, hogy ne ro különböztctjtik meg helyese~;~. ama za
vart hangokat, mellyekkel az érzékek töltik el képzelmünket, ama 
tii:lzta igazgágtól, melly lelkünkhöz szól: annál inkább mert a test 
bango~ab ban szól mint az lsten, s mi gőgösök i télünk a nélkül, hogy 
fi~yelnénk az igazság szükséges szavaira, 

E ezerint teljesen a fensőbb fel világositásban bizakodik, ö, ki 
különben jól megfontolva és éleselmüleg okoskodik. S kutatván a 
különféle tévedéseket, mellyek az érzékektől, a képzelemtöl, érte
lemtől, a terUiészeti hajlamoktól és JSzenvedélyektöl erednek, azt 
állitja, hogy e foldön minden rosz a tévedésből származik, mibe ba 
bele nem egyeznék, az ember nem vétkeznél~:, miután csupá:a az 
akarat itél és okoskodik, roig az értelem nem tesz egyebet, mint 
látja a dolgokat és azok vi~:~zonyait, s Isten az oka és végczélja sze
retetünknek ugy mii:Jt ismereteinknek, Az akarat szabad, tevékeny, 
mindig a jóra irányul, de megvan benne a képesség azon tárgyakra 
forditani az értelmet, mellyeket akarunk, hogy igy igazság szerint 
ítéljük meg azokat, s megóvjuk magunkat a csalékony látsza.toktól. 
Az ember~:~ek tehát kötelesllége világoa itéletek szerint ~abályosoi 
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indulatait; az eszmék körül központosítani figyelmét, hogy folyto
nosan kikérje ar,ok tanácsát, a azokhoz szabja vágyait; csak olly 
elöterjesztményekbez adni beleegyezését, mellyek annyira nyilván
valók, hogy bens ö ellenkezés nélkül nem utasithatja vissza azokat i 
és föltétlenül semmi jót ne szeressen, ha nem teheti azt furdallis nél
kül. Ime tehát a metaphysikából vezeti le eJ köles-tanát j me rt ha a 
dolgok rende Isten által van megállapítva, az embernek nincs szük
sége egyéb erényre, mint szeretni a világ erkölcsi rendet. 

S Malebranche tanait épen az egység teszi bámulatoeakká, 
mellynélfogva olly nagy kiterjedéatt rendnerét néhány átaJános elv
től függl!siti, az istenséget akarván utánozni, melly a legegyszerüh
ben eszközölte a teremtést. Érthető, szabatos, irályában választékos, 
a metaphorákat idejében é:~ helyén alkalmazza, élénk, ollykor ékes
sz616 a nélkül hogy declamálna i nincs metaphysikus, ki képes volua 
jobban szem elé állitani az annyira elvont fogalmakat, mit ö hogy 
ugy m&ndjuk a kinyilatkoztatás nyugalmával tesz, ebben is megkö
zelitvén Platót. Alapjában Cartesiánus lévén, meatere tanát tllkélye
sitette, és ped1g leggyengébb részeiben, tudniillik a Jogikában s a 
megismerés elméletében. Az eszmék társulá.sát minden másnál bö
vebben kifejtette; ajánlja nem tenni nehézkesekké a tudományokat 
uj kifejezésekkel, nem nyugodni meg a tekintélyen, nem tartani tu
dományosságnak a sok olvasást j s bölcs észrevételeket tesz az erős 
képzelödések ragályossága fölött, a mint az némaily nagyok hatá
lyában s bizonyos véleményekben nyilvánul, 'millyenek a bübájos
ságra, a lélekjelenésekre vonatkozók, figyelmeztetvén miki>p a bo
szorkányok szaporodnAk ott, boi égettetnek. Midön a szenvedélyek
röl értekezik, éleselmüteg és könyörtelenfil teszi gúnytárgyává az 
emberiség, különösen pedig a tudós és elökelö világ eszelősségeit : 
türelmetlen lévén mindazok iránt (gyakori eset a tudósok között) 
kik más tudománytéren müködtek, a csillagászokat, a könyvkedve
löket, tudósokat is gunyolta ; Aristotelesnek heves ellensége, talán a 
miatti boszuságból, hogy ennek tanítványai akcidályokat görditettek 
az igazaag utjába.t) 

J) nHa tudjAk, hogy Aristoteles vagy valaki t11nitvAnyai köziSI vezetett 
Ie valaha valameily igazságot a neki sajátos terméezettan elveiböl, fejtsék azt 
ki, bizonyitsik be, 1 ezután AristotelesriSI csak dicaérettel fogunk sz6lani .•. 
Ennek könyvei olly homAlyosak, 1 telvék annyira határozatlao és Ablános kire
jedse.kkel, hogy az igazlág némi látsllBtAval lehetne azoknak tullljdonitaoi még 
plly&Dok érselmeit is, kik vele elleokedsben v&Doak; vele mindeot moodathat 
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A bölcaéezet terén akkoriban nagyobb befolyút gyakorolt 
mesterénél 1) ; e tévedése abban állott, hogy a lelket nem az eszme 
hanem az érzelem utján vélte felismerhetni, s hogy a testeket ugy 
~szlelte amint az érzékeknek mutatkoznak, nem pedig tárgyilagosan, 
mi által az a l ka lm i o ko k rendszerére vezettetett. Pedig a tea
tek ismeretére nem csupán a külsi:l, hanem egy benső észlelés utján 
jutunk, melly azok lényeges sajátságait tárja fel előttünk, s ugy mu
tatja be azokat nekünk mint az alap-érzelem anyagát. A test kiter
jedése sem árt az érző é n egyszerüségének, mik.ént ellenében Ar
nanld felhozta, ki az ismeretek alapjait s az alanyi és tárg1,ilagos 
eszmék közötti különbséget illetőleg akarta öt megczáfolni. 0 külö
nösen tagadja mintha mi a tárgyakat közvetlen módon fognők fel, 8 

mintha ezek eszméi érzeléseink közvetlen tárgyait képeznék; hanem 
azt állitja, hogy a tárgyakat közvetlenül érzékeljük: a honnan azt 
hozza be, hogy érzeléseink természetöknél fogva képviseletíek és a 
lélek módosulatai; tehát Kanthoz közeli t, a az érzékeléseket össze
zavarja az eszmékkel, vagyis az érzéki észlelést az értelmiveL Erő

teljes és éles ellenfélnek mutatta magát ; miröl Malebrnnche panasz
kodott is, midön neki pontról pontra de gyengén felelt. 

Több mások ez időben a lélek eredetéről és természetéről érte
keztek, ki anyaginak, ki a fogamzas perezében a szülök által nem-

az ember, a mit akar, mert ugyazblv!n Memmitaem mond, hab!Ú' nagy zajt csinált, 
miként a gyermekek mindent moodatnak a harangokkal, a mi nekik tetnik, 
mert nagy zajt ütnek azok 6s semmitsem mondanak." Malebranche. 

1) Malebranche igen t\lénken emlékeztet kitüoő kNtArsAra, P11scalra, habAr 
tudtommal semmi viszony nem létezett közöttök, a nem használhattAk fel egymás 
iratait; mindkettö lángelme, erÍis képzelemmel, élénk, gúnyoros, azigorú, rettent
hetlen szellemmel, melly nem törödik a oépvéleményn;rel, és elismert tekintélyek
kel; mindketten át vannak hatva ama nagy különbaég eazméjétlll, melly az em
ber kezdetlege• é.i jelen Allapota között létezik, a egyenlöeo jbl fejtik meg léte 
jelenaligeit ; különbözö mbdon és különböz8 fokoaatban mindkettö kétked8 és ezi · 
gorn a bizonyit6kok követelésében ; mindketten kevéare becsülik az emberi 
ismereteket, mellyek a mennyiségtani regiokon kivül esnek i mindkettöt saigorn 
erkölc• a heves és rajongb buzgbsAg jellemzi. De Malebranchebao a vallAsos 
érzelem kevé;;bb é elnyo mb i neme a nélkül, hogy elvakittatnék, bolyong a fény
ben, melly elött Paacal, elfogbdva a tiaztelett61, lezlu·ja pillAit i az igazsAg ke
vésbbé félénk vágya, a lelkét Atbatb iblet6aekbe vetett nagyobb bizalom tartjAk 
öt feo ; k'éezebb eUogadni viilameily uj véleméoyt, da kevé~bbé vao al6vetve a 
gyöngeségnek, hogy nj 1ophiam6val akarjon védeni valameily régebbit; kevesebb 
nála az e~t~ély, de több a b8ség és változatou6g." Ballam, Lelteratura det 
Europa etc. 
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zettnek állitván azt, a la:o110ét & Wlcsészetb.en és theologiaban a 
t r a d u c i a n u s ok s a c r e a t i a n u sok két felekezete k~letkezett. 
Nagy számmal merültek fel a kérdések a szellemek termész&te s a 
bübá.josság lehetösége fölött i s Bekker Boldizsár, Westfrisia szabad 
gondolkozója, ki egy muokácskát ad<1tt ki, bógy leesillapitsa az 1680-
diki üstökös által okozott félelmek et, E l b ü v ö l t V i l á g czimü 
müvében (1691) tagadja a. szelJernek befolyását az emberekre, mert, 
miként carteeius-roódon érvel, a szellem semmiképen sem hathat a 
testre j hosszas és uualmas munka, kivéve a negyedik részt, melly 
érdekes történeteket tartalma~ Nagy zajt keltett ; az amiltardami ha
tóságok formaszerű pört kezdettek elleue, B kénytelen volt tisztázni 
ér:.llelmeit, mindazáltal eitiHatott véleményeinek hirdctésétö~, végre 
tanszékétől is megfosztatott. 1) 

Spinosa. 

Baruch Spinosa ( 1632-77), Amsterdam ban portugal héberektö l 
születvén, s a hirneves rabbi, Mose Mortera által neveltetvén, héber 
nyelven végezte (s ez el nem feledendő) a tanulmányokat, mellycket 
más bölcsészek görög és latinon, de csakhamar érezte a theologia 
tanulmányozásában, hogy nem valának elégségesek vallásbelieinek 
tanai és módszerei, s kételyeket nyilvánitott az angyalokra, Istenre, 
lélekre alkalmazott eszmék fölött. Övéi tehát bevádolják a zsinago
gában, megkisérlik ajándékokkallekenyerezni, aztán (ba igaz) meg
gyilkolni, végre kiközösitik. Miutan testvérei kitagadták, a kereszté
nyekhez szegödik, s tulajdon nevét Benedekre változtatja i tanulja a 
latint és görögöt, egészen az igaz és jó önzetlen kutatására adja ma· 
gát; vidékre vonulván vissza, láttani lencsék gyártásából él, ifju ko· 
rában hosszaszoktatja magát a magányhoz, megkedveli Carteeius 
rendszerét, szigorua.n mértani módszerrel hozván le abból egy, alak 
és szabályosságra nézve uj, s mély meggyőződéssel kifejezett meta
physikai rendszert. Hire terjed, keresztény tanszékekre hivatik meg, 
mellyeket visszautasir j jó barát, igen wértékletes, nyájas, nagyra
vágyást é~ félelmet nem ismer 1 végre negyvenöt éves korában 
meghal. 2) 

1) Hasonlittassék össze az~~&l, mi Galilei ellenében történt. 
2) Benedlctl de Spinosa opera q~UJ~J ru.perll'll.nt omnia per Henr. Eberh. Gottlob. 

Paulus. Jena 1802-3. 
Oetwrfl8 de Spinosa, trad. par M. Sais.et. Pllris 1842. 
B. tlon Spioosa aammtliche Werke aua dem Lateinischen, mit dem Leben Spi

noBaa1 von Berthold Auerbaeh. Stuttgarcl 1841. 5 vol, 
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Fölismerte Caneeiu és Baoo pontatlamágait, kik nem birta-k 
tiszta tudattal az emberi szellem valódi természetériSI s a tévely for
rásairól, s ifju korában irta meg E t b i c á-ját, emez elöhirnökét a 
rends1..ernek, meHy tlile 'Vette nevét, s melly nem egyéb, mint anyag
elvi mindenistenlés, miben Giordano Bruno öt már megelőzte, 

Ha (miként CartMius tanitotta) állag az, minek nincs szüksége 
más dologra, hogy létezzék, ebblll az látszott következni, hogy csupán 
IstEm létezik valódilag, mig a. véges lények csak tulajdonitmányai oz 
önma~ától létezi) egyetlen állngMk. E k·öv1ltkeztetés el81 a Cartesis
nusok ugy akartak ki·térni, hogy azt mondották, miszerint az állagnak 
nincs ~tzüksége más dologramint alanyra, mellyben székeljen, hanem 
ig-eni" mint eh·re és okra; miért is a véges lények bevégzetlen, de 
valódi állagok, jóllehet szükségök van Istenre mint kutrdre és okra. 
Spinosa elveti e megkülönböztetést '8 tagadja, hogy létezbeesék vala.· 
melly ok és alany. A szüllí s a szülött álla.gnak vagy különbözö, vagy 
azonos tulajdonitmányaik vannak; első esetben egyik nem lehet a 
másik oka; a másodikban nem lennének küllinbözök. Carteeius eze
rint az anyag az által különböztetik meg a szellemtől, hogy a gondo
lat, ennek tulajdooitmánya, nem kiterjedés, mi az anyag tulajdonit
mánya, mivel a~t hizonyitja, hogy az ll.llagok csupán a tulo.jdonitmá
nyok különbözéséoél fogva állith.e.tók különbözöknek; s minthogy a 
szülönek és sr;ülöttnek azonos tulajdonitmányai vannak, nem létez
hetnek kUiönböző álla.gok. 

E sarkalatos dtlemma Bem nem áll, sem nem bizonyit. Két á.l
lag, melly ugyanazon tulajdonitmányokku.l bir, fajlag bizonyára nem 
különbiizik egymáRtlll, de ki tagadhatja, hogy ttgyanazon tulajdonít· 
mányokka.l, két, számszerint kölönböző állag létezhetik? S ha az 
oknak magában kell is foglalnia azt, mi az eredményben van, követ
kezik-e, hogy ugyanazon módon kell mRg!lban foglalnia? Nem fog· 
lalhatja-e magában a végtelen ok teljes módon azt, mit az eredmé
nyekkel véges módon közöl? Amaz tökélete!!, ezek tökéletlenek, 
tehát különbözök. 

Spinosa azonban ezerféleképen igyeke?Jett kifejteni az ö dilem· 

Amando Sa lntes, Hiatoire de la 11ie et dea ou11ragea de Spinoaa, fondateur de 
r exlgése et de la philoaophie modeme. PAris 1842. 5 köt. Ez egy dicsbeszM. 

D·•miron a Mém. du sciencea morales IV. kötet.Sbe egy, Spinosara vonat· 
koz6 értekezbet vett fel. 

'Montbeillard Leo 1861-ben Spinosa Ethicajdnak birAlatit tette közzé, 
mellynek fil czt\lja megtagadni tőle okoskodásÁ1111k illit6le.~oB azigorlt, s meg· 
tHroi a követelt alapelveket s a d:tgályos elrnéletekett me11yekb61 &t!Ul mii áll. 
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máját, s azt hivén, hogy bebizonyította, mikép a kttlönféle valóságok 
csak ugy ismerhetök meg, mint egy egyetlen állag tulajdonitmányai, 
ez állag természetét kutatja, ba vajjon szellemi vagy anyagi-é az? A 
Cartesianusok szarint csak két alaptulájdonitmány létezvén, t. i. a 
gondolat és kiterjedés, s ez utóbbit anyaginak tételezvén fel, Spinosa 
azt igyekszik kimutatni, hogy a gondolat, hasonlólag a kiterjedéabez, 
nem lehet egyéb mint az anyagi állag egy sajátsága. Mi következik 
innét? a lélektanban az értelem és az akarat egyszerii módosulásai 
a szarvezetnek; az erkölcstanban (s a moral már ellenmondás a föl
tétlen szükségesség mellett) vétek és erény nem léteznek, miután 
minden dolog azonos, s minden szükségképen állittatik elö az állag 
erélye által; a politikában a jog az erőre vitetik vissza. S miként 
Robbea az átaJános ellenségeskedésböl, ugy 1:1 a föltétlen azonosság
ból indulván ki, mindketteo az erö uralmának gyilkos tanaihoz jut
nak , mellyek egyiknél zsarnokaágra, a másiknál fejellenségre 
vezetnek. 

A nemzetek csak addig kötelezvék a szerzödések által, mig 
meg nem szünnek az érdekek, mellyek azokat köttették. 1) A termé
szeti jog hatalom, mellyet a világ összhangjától nyer, ki annak részét 
képezi; tehát mindenki azt igyekszik elérni, mit vele esze s vágyai 
basznosnak láttatnak, melly törekvésében csupán a hatalom által 
korlátoztatik. Erkölcsi botlások teh8.t nincsenek, mert minden bűn a 
tulajdon hatalom gyakorlata lenne; s a mit az ész roaznak nyilvánít, 
az csak saját természetünk törvényeihez viszonyítva ollyan, nem pe· 
dig az átalános rendhez. E korlátlan batalom windenkivel közös 
lévén, a gyakorlatban majdnem elenyészik s örökös háborunak azoi
gál okául; 2) mitöl hogy meneküljenek, az emberek jogaik egy ré-

•) F~dui tameli u fi:r;um I'IIG'IUt, qu.amdiu causa j~cleria pc&ng8'11di, ntmpe mtltw 

clamni, aeu lucri ~pes, in medio ut •••. nec dici potelt, quod dolo fltl perfldia agat 

propterea quod fidem aolllit aimul atque metu1 vel lpti cawa ..Wlata ut. Traetatn1 
tbeologico-politicua. Cap. lll. 

2) Az elleuléget~kedéel jogot miudenki ellanllben vi!Agoun kifejtette Spinoaa 
felebb emlitett Tractatwdnak XVI. fejezet&ben: Pt:r .fm et inatitutum naturae 11ihil 
aliud inJ.elligo, quam regulcu naturas uniwcuiuaque indiviclui, 1ecundum qu.a1 unum
quodque naturaliter dettMninatum comipimut ad certo fTIIJclo e:r:i,tencl.um et operandu.m. 

Exempli gratia, piacea a fiatura determiooti 8Unl. ad natandum, rnagni ad minorea come
dendum; acleoque pi1ce1 BUmmo naturáli jure aqua potiuntur1 et magni minore1 come
áunl.. Nam certum ut naturam ab1olute conaideratmn .fw mmmu.m habere ad omnia 
quae potut ; hoc e1t ;'w naturae eo wque 1e extendere, qtiOfl.lque eiUB potentia 1e exten

dit. Nec hic u.llom ag?IOICimUB dilferentiam inter hominu et reliquo Ratur119 indit~ídua. 
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széröl lemondottak, s innen származott a polgári és politikai jog. A 
törvények e szerzödésnek kifejezései, miért is csak akkor szabad 
azokat megsérteni, midön a kö~jó kivánja. Ki tehát a hatalmat birja, 
az átaJános joggal bir, mellyet egyedül a kiviteli képesség korlátoz, 
és pedig nemcsak a világi, hanem a vallási dolgokban is. A polgárok 
magánjoga az állam-törvények által minden egyesnek kimért szabad
ság, me Ily szükséges llzok önfentartására ; miért is nem használhatják 
azt a közhatalom ellen. 

Spinosa nem támadja meg szemben u theologiát, sőt inkább 
tiszteletre méltónak nyilvánítja azt; csupán azt obajtja, hogy vele 
egyenrangba helyeztessék a bölcsészet, ezé l ja lévén elválasztani a kettőt 
egymástól. A theologia körébe azon tárgyak tartoznak, mellyek lsten 
iránt engedelmességet a önmae;uk iránt hitet kivánnak j mig a bölcsé· 
szet csupán az észbéSI kihozható igazság, bizonyosság megismerésére 
törekszik. Kevély güny, mintha a jámborság elválasztható volna az 
észtöl! Vallási véleményeiTractatus theologieo-politi
c u s-ában nyilv!inulnak, ez egyedüli miivében, melly életében jött ki 
(1670) j ebben ö a vallási gyakorlatokat a félelemblll származtatja, 
melly expedienseket keres, miktöl nem várna segélyt, ki eszével sza
bad és szerenesés volna. Használják fel ezt a zsarnokok, de szabad
államokban mindenki azon véleményt fogadja el, mellyet akar. 

Mert, mondja ö, a bölcsészet nem ellenkezik az ajtatossággal s 
az állam békéjével, sőt inkább annak föltétele. De a vallás (aitatos
sági elv, teljesen knlönbözél a bölcsészettöl) sem nem urnöje, sem nem 
szolgálója a bölcsészetnek s kell, hogy teljes szabadságot engedjen 
ennek s élrizzen meg magának. 1) 

Az államnak joga van szabályozni mind a bölcsészetet, mind a 
vallást j de nincs joga megnyírhalni az okoskodásnak engedett füg
getlenséget, sem akadályozni, hogy kiki azt mondja és gondolja, a 
mit akar, föltéve, hogy egyszerüséggel és jó hiszemben teszi ezt. Cso-

JUli iloque naturale rmi7UCUÍU81[1UJ hominü non •ana ratioo.e, aed cupiditote « potentia 
determinatur. Qu;dquid itaque unU~~quiaque, qui aub solo natur~ ímpetu iudioat, id 
mmmo naturae jure appetere et quacunque ratione, sive vt, sive dolo, .tive precilnu, 
aive qwJcumque demum modo faciliUli poterit, ipai capere licet, et conaequenter pro hoate 
Jw.be<re eum qui impedire tndt quonunua animum ezpleat mum. 

1) Nec theologiam r11tioni, nec rationem theologiae ancillari . .• Unaquaeque mum 
regnum obtineat; nempe ratio regnum ueritati• et sapientiae, theologia autem pietati• et 
obedienliae ... Philoaophiae BC!YpiU nihil praeter ueritatem; fidei, nihil praeter obedien
tiam et pietatem. Ugyanott. 
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dák nincsenek, az események egymásutánja törvények ezerint törté
nik, mellyeket Isten nem változtat. A vallások, az emberi szgllem e 
szi.ileményei, nem egyátalánosak, hanem a körülményekhez viszonyit
vák, melly1!k kozött születMk i s méltók Istenhez, ha az emb~rt eré
ny~;~sségre vezetik. 

Szerinte az embernek tulajdon szelleme c:>rlíivel kell megsze
reznie az igazságot; a prófétai igazságok nem bizonyosabbak az em
berinél, mert gyakran tévednek, valameily nemzetnek nem legkitü
nöbb embereitlll származnak, átcsillámlik rajtok n személyiség, !! 

ellenmondanak egymásnak. S itt birálat alá vévén a Prophétá.kat és 
a héber történelmet, okszerUtleneknck találja azokat, olly itészettel, 
mellyet merészségben a legujabbak sem multak felül, miröl bizony
ságot tesznek szavai: "Az üdvösségre nem szUkséges hinni egy Krisz
tusban, test szerint, hanem elt'lg hinni lsten örök Fiában, vagyis az 
örlik bölcseségben, ml'!ly minden dologban, kiilönösen az emberi 
szellemben, mindenek fölött pedig Jézus Krisztusban nyilvánul." Innét 
azt következteti, mikép a bölcsészi szabadságot nem szabad a kinyi
latkoztatások tekintélye által békóba -veretni. De hol a határ, meddig 
az illy szabadság megegyeztethető a politikai renddel? Mindcn más 
kormányformánál alkallllasabbnak találja a demokratiait, mellyben 
mindcn egyes befoly ama eouverain kormány képzésébe, melly aztán 
természetes birája a vallás-jognak, lsten külsölcg csupán a fejedel
mek utján uralkodván az emberek fölött. De bármennyire átaJános 
legyen ill n sauverain hatalom, a szellemekre nem terjeszkedhetik ki, 
senki sem engedhetvén át természeti jogát az okoskodáshoz és itélet
hez i a közjó iránti tekintetből le kell mondania az embernek cselek
vési jogáról, de soha a gondolatéról. 

Ama törzs axiomája, melly ezerint Isten egyedül önmagát sze· 
reti végtelen értelmi szeretettel,') egyikét födi fel föbenjáró hibáinak, 
melly abban áll, hogy öRszezavarja az értelmet az akarattal, minél
fogva szerinte a Hzeretet nem e~yéb, mint a létezés bizonyos módjá
hoz kötött eszme, minden lényeges viszony nélki!l a kettő között. Ha 
Isten nem szereti az embereket, mikép ezeretnék ezek egymást? S 
valóban a boldogságra, mellyet Spinosa jelöl ki nekik, nem szükséges 
a szeretet, mert minden egyes a többitől f'üggetlen hatalmat képez, 
mellyet csupán az ön fentartási vágy lelk~sit, s csupán a vágy ösztönöz 

1) Deua proprae loquendo mminllm amat; nam Deus nullo laetitiae affectu aJJici· 
tur. Det~.~ 1eip1Um intelkctuali amore infinito amat. 
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megfogni a dolgok okait s az eszmék vismonyzatá.nak segélyével vo
natkozásba jőni lstennel; egyszerU gondolatok ök, mellyek, minthogy 
mindeu közvetlen viszonyt nélkUlöznek, egymással csupán a közös 
gyúpontban találkoznak, mellyböl kifolynak. Következésképen Spinosa 
az emberek erkölcsi viszonyait nem azokr. ak, mint egyetlen testet 
képező személyiségeknek együttlegességére alapítja. Közösségben 
kell élniök, de csak azéz·t, hogy tökélyesedjenek eszméik, s nem a 
tár~adalmi hajlamoknál fogva, mellyek csupán teljessé teszik az em
beri életet ; akarniok kell a jót mások részére is, mit maguknak ki
vánnak, de csak azért, mert e jó előmozdítja az ész felszabadulását. 
E szerint megszüntetvén a szeretet, a magaviselet szabályzója az ön
zés lesz: bUszke morálja az értelemnek, melly eszelösségnek tünteti 
fel az emberiség jámbor hajlamait, melly rosznak és haszontalannak 
nyilvánitja a könyörület et, 1) mert zavaz-ja a boldog nyugalmat, mit az 
embernek minden áron meg kell szerezni! Megfosztatván a remény
től, a bánattól, a vallásos \'ágyódástól, az ember logikai, de puszta el
szigeteltségbe jutand, mellyben nem keresi sem az: Isten szeretetét,2) 
sem a hozzá hasonlókét, hanem csak az ismeret boldogságát, melly 
önmagának a végtelen gondolattal való azonositásából származilt. 

Szóval, Carteeius azt mondotta, fentartani annyi, mint ujból 
létrehozni ; következésképen mi nem egyebek vagyunk mint tényei, 
müködései az Istennek, ki ugy hoz létre minket, miként mi a gondo
latokat, eredményeket, akaratainkat Egynémelly tanítványai már 
levonták e következményt, és Spinosának csak egy lépést kellett ten
nie, hogy a mindenistenléshez (pantheismus) jusson; miért is Leibnitz 
öt Cartesianus íromoderatus-nak nevezte. Valóban, szabad 
gondolkozó lévén, miként Cartesius, Spinasa minden lelkiismereti 
töprengés és körültekintés nélkUl haladt utján ; hímez és nélkül leve
zette rendszere következményeit, mellyek: a biblia érvénytelensége s 
a vallások feldulása. Malebranche ellenben az elfogadott alapelv s a 
visszautasitott következmények közötti küzdelmet tárja elénk, s jól
lehet vértestvére S pinosának, harczol ellene, annyira, hogy nyomo
rultnak nevezi őt. 

Spinosa bölcsészetének legeredetibb részét a módszer képezi. 
A helyett, hogy szokás szarint az ismertUli haladna az ismeretlen, a 
világostól a homályos felé, ö megforditjn a rendet, s az átatánostól 

' 

l) Commieeratio per lll malo et inutilil ut. 
2) Qui Deum Gmat, conari non potut ut Deu~ ipmm conira amel. 
~ 47 
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ml)gy • '' Ilo részletesre, a lénytöl-az htenre, az lstentöl u IMDhér.-e,. a 
táreadalomra, a természetre; mintba föltételezné, hogy köoorebb 
elöbb az állagat mintiem a módozatot, az okot miutsbm u ~red

ményt, a teremtetlent mi1;1tsem a teremtettet felfQgoi. Jgen Velildlyes 
ut, melly öt valóban tévelyekbe vezette; a miÚnt a acholast~eu&e>k a 
syllogiemust, ugy ö a mértant használta eszközül mind az ·igazaf.g, 
mind a hazugság bizonyítására. S be kell vallani, hogy E t h i c á-jában 
nincs rész, nincs szólam, aöt nincs t: gy szó sem, melly be'le nem 
illenék a szigoru mértani formába, és nálánálsoha senki sem bizonyi
totta be nyilvánvalóbban, mikép az erkölcsi rend igazaágaira &em 

alkalmazhatók a · terméqzeti rend igazságainak módszerei. Igaz, 
hogy Spinosának nem volt czélja népszerüsiteni. tudományll.t i 
sőt inkább azt mondotta : "A kliznép s ki köznÉpiesen .gendol
kodik:, inkább ne olvassak e könyvet, mintsem szokásuk. ezerint ro
szul értelmez vé n azt, boszuságot okozzanak.<<~) Boulain~illiers Hen
rik gróf ( -1722) R e f u t a t i o n d e s e r r e u r s d e B e n o i t 
Sp i n os a czimU mllvében képmutatólag megkisérlette azt a köz
értelmiségnek hozzáférbetövé tenni. Mondván, mikép a vallásnak ér
dekében áll tisztába hozni az atheiamus érveit, hogy gyözelmesen 
megczáfolja azokat, kifejtette a vallástalan érveket, aztán azzal vé
gezte, hogy reményét nyilvánította, miszerint a Gondviselés nem 
fogja elmulasztani védöket támasztani az igazságnak, s hogy ö magn 
is vállalkozott volna erre, ba kora és foglalkozásai nem akadályoz
nák. Az álnokság nem maradt észrevétlenül i de Spinasa rendszere, 
megfosztva ruházatától a a szigoruan bizonyitó módszertöl, meztelenül 
képtelennek tttnt fel.2) 

l.ockc. 

A metaphysika népszerűsítésének érdeme Locke Jánost (1632 
-1704) illeti, kivel már találkoztunk (389.lap ), ha mégis érdem az ö 
könnyedsége, melly semmire sem tanit 8 átugorja a nehézségeket, 8 

világossága, melly nem egyéb, mint a semmi egyszerüsége. Az észlelt 
tényeknek nagy hBvében van s jól írja le azokat, de nélkülözi az irály 
szabatosságát; s olly elvont tárgyakat, miniSk az öv'éi, nagyon is pon
gyolán és h·atározatlanul kezel, megvetvén a tudósokat 8 tiszteletet 
fitogtatván a jó érzék iránt, melly módszer közönséges társalgásban 

1) VulguB ergo, et omnu qui cun& vulgo ii8dem affeotibUB conjlicta'AI:ur, aa haec 
legenda non in•Jito; quin potius vellern ut hunc librum prorS'IUI 11Sf1ligant, quam eunde111 
perver1t, ut omnia solent, interpretando, mole1ti Bint. 

2) Fr. Oaper, A•·cana. ~tkeitmi revewta czimü mnnkája aziutolly képmutat6 
azellemben van irVIt .. 
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tal~o alkalmas volna, de illy tárgyakról való értekezésben ninca 
helyén. 

Az érzék-elviség ~agvait, IQeUyeket Baco bintett el, 5 kifej
lesztette, merő ábrándnak állitván a bárwinemU érzékelést megelöz5 
e~zméket; s a lelket ugy tekintette, 11tint egyszerü gondolkodó tehet
.~éget, mellynek az é1·zékek a gondolkozó alanytól különbözö dolgok 
eszméit, az .elmélHdés ( re.B.exio). p~ dig a lét és érzékelés módoza.t&inak; 
eszméit azolgáltatják. De hogy mit értett az elmélődés alatt, nem 
eléggé vil!\,gos, s ugy látszik e azót szellemünk különféle müködéseh·e 
szoritkoztatja a gondolkodás, hivés, a.karás tényében; mindazáltal 
egyéb fogalmakat is oda foglal, minök az állandóság s talán a szilm, 
a hatalom, a létezés fogalmai is, mellyek nem származhatnak a külső 
ét·zékektől, s teljességgel nem tekintethetnek ugy, mint a lélek mó
dosulásai. S az elmélödésnek ö olly csekély fontosságot tulajdonított, 
mikép tanítványai kizárhatták azt a nélkül, hogy megváltoztatott
nak tartották volna rend;jzerét, midön puszta érzékt"lésre vitték azt 
vissza. 

Hogy megfejtse az érzékeléstlk képviselet.iségét, Demokrit hy
pothesiséhez folyamodik az érzéki képekről, mellyek a testből kifoly
ván, az emberi szervekue hatolnak, s ezek által a közüs sensoriumnak 
adatnak át. S minthogy t\Z uem nyujtana bizonyosságat a véges szel
lemekröl, ö azt a természetfölötti rendbe utasítja. 

Ugy a hogy feltalálván az egyszerü eszméket, a viszonyra tér 
át, melly azok s a dolgok között létezik, s mellytől függ a megisme
rés. De hogy ezt bizonyit11.0i lehessen, az eszméket és dolgok~~ot szem
besiteni kellene j azonban miként lehetseges az, ha a tárgy csak az 
eszme utján ismerhető fel? Locke itt is folelet nélkül hagy, kivéve, 
hogy fölteszi, mikép az egyszerű eszmék szükségképen képviselői a 
tárgy aknak. 

. Nem vette tehát észt·e az eszmeképzés megfejtésének komoly 
nehézs4geit. Elmélete alkalmazásában az állageszmékkel találkozik j 
s mivel lehe~etlermek találja, hogy ezeket anyagi eszközök szolgáltat
ná.k, tagadja létöket; mintha az ember képes volna azok nélkül okos
kodni. Nem látván be, mikép valameily közös és átaJános minöség 
csupán ami elménkben létezik, s hogy az érzékelések csak részleges 
minö~Ségeket szolgáltathatnak, a tes.tekben val&mi közöset tételez fel, 
s azt his~, hogy ugy a kÖzöst, .mint a részlegest kivülről, érzékelés 
utján nyerj Uk, mibelyt az érzékek észreveszik a tárgyakat j e szerio t 
tehát mind.a ré~~eg~s, mind .az átalános eszméket az ~rzékek adják, 
mellyekbölaz,el!'IQII!lés (analya-il) segélyével kell azokat kivonni. Illy-

. 47* 
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módon meg van oldva a lélektan legnehezebb kérdése; miként fog
hatja fel az értelem a közös eszmét? uincs többé szükség az ö~sze

tésre (synthesis), melly megelőzi ez elemzést, s melly képezi a tapusz
talat tárgyait. 

S minthogy a nyelvnek olly nagy része van az eszmék 'képzé. 
sében, s igen sok tévelynek szolgál okául, Locke a szavak és eszmék 
között levö összeköttetésről is értekezik, hogy kikerUltcssc az innen 
származó csalódásokat. Ajánlja, ne használjunk valameily szót a nél
kül, hogy v i l á g os és h a t á r o z o t t eszmét kötnénk ahhoz; mert 
különben puszta zaj lesz az, értelem nélkül. Igen jól van j de a II-ik 
könyvben azt mondja, hogy mi nem birunk tiszta és határozott esz
mével egy ezer oldalu alakról j tehát e fel öl és sok más fontosabb do
log felöl már nem okoskodhatunk. 

A logikusoknak annyira fontos mértan ismeretének hiányát 
folytonosan észlelbetni nála j s könnyebb öt czáfolni, mint megérteni, 
tekintve határozatlanságát, melly annyira megy, hogy Stewart haj
landó hinni, 1) mikép ö az emberi értelmet uj eszmék forrásául fogadta 
el. Annyi áll, hogy a főfó e s z me szó nála roszul van meghatá
rozva s olly különbözö értelmekben fordul elő, hogy lehetetlen za
vart nem okoznia. 2) 

Nem eszköztilt tehát ujitást, hanem a tömeg közé vitte a böl
csészetet. De milly nehéz a tömegn«:>k helyesen ítélni mestereiröl! 
Locke hiányosan észlelt, s könnyelmüen kUiönböztette meg a jellegzö 
tényeket azoktól, mellyek csak esetlegesen változnak; ritkán van 
tisztában a kérdés sarkpontja iránt, s álomnak nyilvánítja az elödök 
legjobb törekvéseit. Alapos tanok helyett képekkel kApráztat; a vilá
gos eszme szerinte targy, melly az emberi szellem sz em e i elött áll; 
az emlékezet d o b o z, mellybe be vannak zárva az eszmék, vagy 
i r n ok, melly azokat lajstromban ta1·tja; az értelem sötét k am r a, 
hová a fény néhány ablakon át jut be. Az érzékenység fejlödéséröl 
szólván, folytonosan itéleteket emleget, a nélkül, hogy észre látszanék 
azt venni, s a nélkül, hogy megfejtené, miként leheti!égesek azok. A 

') Preliminary di8aertation to Enciclopaedia, par. III. 
2) Locke elfogad valami természetit, azaz velünk ezületettet, ép ott, hol 

tagadja a velünk születelt eszméket (ideae innatae): ,.Ha elfogulatlan olvasókkal 
volna dolgom, hogy meggyőzzem öket a velünk nületeU eszmék föltevésének ha
misságáról, csak azt kellene bellizonyitanom, miszerint az emberek canpán ter
méeseti tehetségeik egyszer ü használatával mindazon ismereteket megnerezhetik, 
~ell)'ekkel bir11ak." Böl~tnm drtekezt. az emberi trtelemfötöU, J. l. 
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esemeket & 111inek b i r i i n ak nevezi 11 illymódon az ~rzéknek iteléai 
teheta~get tulajdonit; annyira roszul kültlnböztette meg az érzékelés 
termdszet~t az ész lelésétől j az eszméket eléjök teszi az i té l eteknek, 
habár másutt azt mondja n ismeret nem létezhetik itélet nélkUI. 11 Igy 
vaJija, mikép naz összes emberi ismeretek az érzllkektölszármaznak"; 
s egyszersmind hogy 11 van valami a p r i o r i, azaz szükséges és áta
János ismeret," tény, mellyet ö nem tagadhatott j s mintbogy e kettő 
összeütkllzik, skepticismusba esett. Söt az érzékeléseket összezavarta 
az eszmékkel, állitvAn, mikép a lélek azenvedőlegesen kapja az egy
szerű eszméket a k Hl dolgok benyomása által j ugy, hogy méltán idea
listáknak neveztethettek egynémelly utóbbi bölcsészek, kik az em
beri ismereteket tisztán érzékeléere vitték vissza. 

De fólösleges is tovább idözni birálatában, hiszen az e mb e r i 
é r t e l em dSl irt E ss a i-jének előszavában maga megvallja (1690), 
hogy "esetleg fogott ahoz, udvarjasságból folytatta, összefüggetlen 
darabokban írta, gyakran megszakitotta, és ujra elővette amint sze
szélye és az alkalom hozták magukkal." 1) Mindazáltal az angolok 
magasztalták, mert politikai és vallási véleményei egyeztek az övéik
kel j Voltaire pedig általok ismervén meg öt, Francziaországban hi
resztelte ki, hol mellőzvén jobb részeit, mohón kaptak azokon, mely
lyek az anyagelviségnek és kételynek kedveztek, minélfogva egy 
neme a bálványozásnak tartotta öt fenn. De D'Alembert már megrótta 
öt, a miért elmulasztot ta ama két fófö kerdés megvitatását : mi mó
don gondolunk mi valami önünkön kivülit, s mi módon egyesítjük 
egyetlen alanyban az általunk észlelt kiilönféle érezhető minö
ségeket. 

Cartesius bölcsészetc az embernek önmagára irányzott benső 
észleléséből származott j Lockeé külsőből j Cartesius egy syllogismus 
altételéből indult ki, hol ~em vette észre, mikép a főtételt föltételezte; 
Locke mindent visszautasitani látszván, sokkal nagyobb követelmé
nyeket fogadott el, azaz a megismerés egész alakját, elégnek talál
ván az anyagból kiindulni j s az érzékelviek mcsteréül vétetett, kik 
összezavarván a gépies tapasztalást ama fensőbb érteményüvel1 mely
lyet az érzékek segélyével a külsö tárgyakról nyerünk, azzal vádol-

') De Maistre "Soirées de 8aiut-Páteubuurgu czimii muuká.jf.bau kemény 
csapAsokat mér rA. : Vil philowphe , • • l' Essai ut trú-eerl4inemmt tout ee qtU le 
difaut ab10lu dM génie et du 1tyle peut 8ft!a..Ur ct., plru tuBommant. 8 fA.jlalja qu' ait 
eU abrlg~ et pour aiMi dire eon~é par uM plume italünM, iUÍ aurait pu •'ezer
car d' UM manUrs plru COAjorme d 1a CIOOCilWia. Soide Vl. 
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ják ellenfeleiket, ~ogy a tapasztalalet kiza\rják a te!rmés~eti tudo
mányokb61. 

Azonban Lockenak érdeme a nyugodt és világos egyszerüaég; 
sok, az ismeret természetére és eredetére vonatkozó tévelyt eloszla
tott; a tapasztalat-elviségnek egész véghatáráig elmenvén, 'megmu
tatta, meddig képes ez az értelmet kielégíteni; s az érzékelések és 
eszmék lélektani elemzésének példájával szolgálván, utat nyitott a 
tapasztalati lélektan tökélyesitésére. 

Locke, miként kimutattuk, maga is részt vett a Forradalom ál
tal fölvetett polgári és politikai jogkérdések vitatáeában, s határozot
tan az absolut monarcbia ellen nyilatkozott, mint a melly összeegyez
tetbetlen a polgári társadalommal. Ő is elfogad egy· természeti álla
potot, de new az átaJános báboruét, miként B!obbea, ollyannak 
nevezvén azt, boi nincs egy legföbb biró. Mi a morá.lt illeti, nála az 
egészen a vallásban olvad fel; a vallás pedig azerinte az éridek 
számítása. 

Clar ke-. 

E111litést érdemel a norwichi Clarke Samuel is ( 1675-1729), 
ki magában véve nem nagy bölcsész volt ugyan, de ügyesen tudta 
érvényesiteni mások bölcaészetét, e ki mialatt a Lock~-féle tapaazta
lat-elviség uralkodott, a rendszeres különczségek ellenében az erköl
csi és vallási rend természetea igazaagai a az ember erkölcsi méltó
sága mehett harczolt; Ho b bee istentagadása és Spinosa mindéniaten
lése ellen Istent és az li tökélye-: védte ; Locke és Dodwell ellenében 
a lélek szellemisegét és halhatatlanságát; Colline-el szemben a szabad 
akaratot, Locke ellenében az önzetlenséget. A tér és idö eszméiből ö 
ElZ Isten lé tér e következtetett; mert mi a tért határ, a tartamo t kez
det és vég nélkül fogjuk fel: ámde ezek nem állAgok, hanem tulaj
donságok, s egy alanynyal kell birniok, mellyhez tartozzanak. Ez 
alany az Ist~n.t) 

Lelbnltz; 

A bölcsészet megszünt a tanultságot venni alapul, hogy a belső 
és ktilsö ember tanulmányozására adja magát, s a lipcsei L~ibnitz 

Gottfried Vilmos ( 1646-1716) méltáu helyezhet ő a legnagyobbak 
élére. Ki tartó a munkában, annyira, hogy egész hetek en át nem hagyta 
el székét, s tudvágyó olly mérvben, hogy Nürnberg ben egy alahimista 

1) Leibnitz öt megczáfolja, tagadván, wintha a tér Isten tulajdonitmánya 
volna. Ö az uj-arianusokat követte, miként A &entit•dl tatlia a S~enth'd'I'Omságrol 
czimli munkájából láthat6. 



tai~aalighMI a~egadött, midlln meggyllz8d'ött a tört~eletn ~~ jogtudo
mány fontosságáról, az ll8&Zea tudományok encyclopaediájának rn~'g

irás't hat!razta el magában. Mint ifju tette közzé N o v a m e t h o d u 8 

d o c e n d a e d i 8 c e n d a e q u e j u r i 8 p r u d e n t i a e czimii munká
ját (1668), meUyben a római jog tanulmányozásának tökélyesité11ére 
igen fontos, de gyakorlatba csak késöbb vett utmutatásokat adott. 
Diplomatisi téren is működött j résztvett a nimwegi béke-értekezlet
ben, s védte a német fejedelmek követségi jogát j feltalált egy szá
moló-gépet, s- egy másikat, J.llellynek czélja volt Hannover bányaiból 
kimerni' a vir.et; mint első rangu mennyiségtudós, a tizedes számítás
rendszert kettedes rendszerrel kiRériette meg helyettesíteni, s kétes 
ö vagy Newton találta-e fel elöbb a vegetlen szhmitást. lfjn korától 
kezdve foglalkozott az emberi goodolatok egy alphabetamáoak magas 
eHméjével1 melly magában foglalna a legegyszerUbb eszmék elemeit, 
s azok különféle összeléseinek kifejezésére szolgálna, ugy hogy az 
egyszeriitől haladván az összetettbez, a ettül ismét amahhoro térvén 
vi112181 mindennemii igazeág könnyen bebizonyittatbassék; czélját nem 
érte el. Ernest August herezeg által a Braunschweig-Lüneburg ház töl'té
netéoek megirására szólittatván fel, uj eszméket hozott e tudomány
szakba. Kora legkitünöbbjeivel levelezésben állott; nem sroorulván 
mások tanácsára, bátor volt megvetni a kor bálványait; miként maga 
mondja "mjndig és miodenben az első elveket kereste." A branden
burgi választó-fejedelem, a francziaorszá.gi mintájára, Berlinben 
tudományos akademiát alapitván (1682), Leibnitz, Meuke Otto honfi
társával együtt, elnöke volt annak; s 1683·ban megkezdetvén az 
A c t a e r u d i t o r um kiadatása1 megismertette azokban bölcsészeti 
eszméit. 

A bölcsészettel ö cuk különféle tanulmányaitólfenmaradt aza
bad óráiban foglalkozott, s nem mint olly gondolkozó, ki eredeti nkar 
lenni, hanem mint igen azéles olvasottaágú ember, ki az össze nem 
haogroó rendszereket a.z elhagyott helyes utra akarja visszatériteni. 
Neki nem is volt saját bölcsészete, s nem törte magát, hogy a gyakor
latot összeegy eztesse az elmélettel. Keztyüt dobott az uralkodó érzék
elviségnek, egyréllzröl Bacot, másrészrlll Cartesiast ezéfolván a leg
magasabb értelemben vett egység és változatosság érdekében, mindig 
azon czíHt tartva szem előtt, hogy a keresztény igazságokat a tudo
mány segélyével bizonyítsa, 8 illy m6don azoknak szilárd alapot és 
Ugkörii alkalmazást biztosítson. Mert hová jutott a cartesianiomus? 
Követöi köztil némellyek annyira elhagyták magukat vakittatni az 
Isten eszméje llltal1 hogy a teremtéSre gondolván, elvesztették a teretll-
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t~e érzetét, s az btent nem csupán ugy tekintették, mint s!erzö, ha• 
nem miut benmaradó s mindent abeorbealó okot, mások g8gjükben 
annyira tul becsUiték az é n hatalmát, hogy megsemmisítették az 
Istent. Csak a hit egyeztetheti össze egyetlen titokban a két ter 
minust, mellyeket nem utasithatunk vissza, ha nem fogjuk is föl a 
köteléket a az együttlétezés m6dját. 

Leibnitz is a cartesianismusb6l indul ki j de mérsékli azt szerz8jé· 
ben, mid~n megczáfolja a rendszerének alapul szolgáló állag-eszmét, 
s az er8, nz áll11gi ok eszméjét szegezi ellene, egyszersmind azonban 
böviti azt Malebrancheban és Spinosaban, kimutatván szükségét amaz 
emberileg megfejthetlen igazságnak, melly elfogadja a véges és vég
telen, a szabadság és szükségesség, a teremtmény és a teremt8 együtt
létezését. Ő tc hat rendez, miután Cartesi us kezdeményezett j ez 
tágkörű és mély j ö az egység, az összhang, a felfogá6 embere. 

Carteeius a bölcsészet alapjául a gondolat tanulmányát tette : 
de a helyett, hogy elemezte volna az értelmet s annak törvényeit, 
elhanyagolta a lélektant az antologia, az észlelést az okoskodá.s é~ 
hypothesisek kedveért; s előszeretettel viselte t vén az állag eszméje 
iránt, megfeledkezik a többiekréll. Melly eszme a mint Spinosa ki
fejti, tiszta mindenistenléssé, a mint Malebrl\nche, á.lczázott minden
istenléssé vá.lik. 

A tapasztalati elem, mellyet Carteeius elhanyagolt, Locke által 
fölvétetett, de ö meg az ész-eszmék: jellemét nem ismerte, a honnét 
származott érzékelvisége. Leibnitil a kettő között foglalva állást, mind 
az észt, mind a tapasztalást felöleli ; nem csupán eszmékre vivén visz· 
sza az emberi értelmet, elfogadta a különbséget ezek s az érzékelé
sek között; ezerinte az érzékelések a tényeket, az eszmék a szüksé
ges igazságokat képviselik; azonban átaJános szabályai egy másik 
tulságba ejtették öt, mellynélfogva tagadja az érzékelések küls8 ere
detét j az érzékelések ugyanis ezerinte a lélek tevékenységéből ered
nek, melly a külsö elem segélye nélkül á.llitja elő azokat. Mig Locke 
csupán az érzékenység, ö csupán az érte,lem által akarja megismerni 
a dolgok valóságát, s miként az egyetemesek, ugy a valóságbeli 
dolgok ismeretét is a szellem mélyéböl származtatja, minélfogva az 
elvontságak világát összezavarta a val6ságokéval. 

Daczára az átaJános bámula.tnak, mellynek Locke Ess a i-je 
örvendett, megczáfolni igyekezett azt, de nem tulozza összhangzatlan
ságait, hanem inkább közelebb akarja magához vinni, s úgy tesz, a 
mint egymást becsülS ellenfeleknek tenniök kellene, t. i. azon lenni, 
hogy egymáat megértsék. Elfogadja tebá.t ,anEJak elvét, mellyszerint: 
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nBZ embernek van egy gondolkodó a egy ml.s tehets~ge az ~rzékeld
sektöl eh-ont eszmékhez jutni, s innen itéleteket és okoskodásokat 
képezni j" ezt megengedve, aztelo fürké~zi, milly ezerkezetűnek kell 
lenni ama gondolkodó tehetségnek, hogy véghezvigye a müködéseket, 
mellyeket Locke annak tulajdonít, értelmezheti-e azt a nélkül, hogy 
elfogadjon valami örökJöttet (innaturn), s adhat-e okszerü értelmet 
azon föltevésének, hogy az észlelésből (reflexi o) 11ok eszme szülemlik1 

Kimutatja, milly könnyen vezet tévelyre ugy beszélni a lélek
ről, mint ablakról, viaszról, fehér lapról j mennyire szükséges elfo
gadni egy t e v é ke n y é r t e lm e t, miután az érzelés (perceptio) 
természetesen csak más érzelésből születhetik, miként a moz
gás is csak más mozgá.sból származik. Ezt ö nem a megisme
rés részleges képességének, hanem az átalában vett képességeknek 
vizsgálatá-ból vonta le, mellyek nem lennének képességek, ha nem 
müködnének j illy módon ö nagyon is eltért a kérdéstő!, s az idealis
musnak és hypothesiseknek engedvén át magát, álmodozónak tünt 

· fel és elhanyagoltatott. 
Az ember (hogy a lénytanon kezdjük, melly az ö egész épületé

nek alapja) közvetlen viszonyban áll a mindenséggel, mellynek részét 
képezi. Carteeius két állagot állapitott meg a termé~zetben, az anya
got és szellemet j ezerinte a mindenség összes tüneményei kül lökés
ből erednek j az anyag lényege mindec lestben azonos, t. i. a kiterje
dés; s a különbségeket nem öröklött minöségek, hanem átaJános 
erömüvi törvények eredményezik. Leibnitz egészen ellenkezőleg csak 
egyszerű állagokat ismer el, mert, ha vannak ösezetettek, kelllenni 
egyszerűeknek Íi; j az összetett nem állag, hanem viszony; s valódi 
lények csak a monadok, mellyek végalapját képezik a valódi ismere· 
teknek. Nemcsak minden monad bir sa.játsággal, hanem minden egyes 
monad sajátságainak is birniok kell jelleggel, melly azt megkülön
böztesse a többiektöl, ha nem lennének azonosak. Ezek halmozata 
nem változhatnék bennök eleve létez9 változás nélkül, mellynek oka 
szükségkép benső, ha egyszerűek.•) A változás fokozatosan történik, 
s mig egynémelly dolog átalakul, a másik megmarad, úgy, hogy min
den monad a szenvek és módosulások sokaságát zárja magában js 
innen van a sokféleség az egységben. 

A monad tehát a mindenséget képviseli s az erömüvi benső elv-

') l&linls. Nem igaz, hogy a testek cgyszerli pontok aaszlete; mart ezek 
kivonji.k magukat az érzékek alól, s az elemi testek is birnak folytoulagos ki
terjed&aael. 
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ottl'f'ör& V4lto2ihatik' vagy fojl3dhetik a néikül, hogy tev~kenyrég~t 
szlih.aégképei::t hatlirok köz'é szoritottnak k-ellene gondolnunk. 

A mönadok állapot§nak ezen változása az érzelés (perceptio). 
A gandólat a világban vagyis· a monadok bizonyos adott számában 
létezik., s nem egyéb mint határozott érzelésa a változásnak, ' melly a 
~nlld bensej~beo megy végbe; miért is önma:gát megel8ztHeg az illy 
váltoaáiJOk zavaros érZ'elesét tételezi fel. Az érzelés tehát két állapot
bab Jét&shetik; eH~bb egyszerii és zavart, azt'án határozott Ez· otób
bi·aak sr.intin két fuko~ata v8in ; vagy csak az érz~keléseknek meg
felelő; egyuet.tii tényeket kölönbö~teti meg, miként az állatokban tör
ténik, vqy a szlikaégea ignstgok határozott ismeretét is egyesiti a 
megkülönböztetéssel, a mint ez az embernél jö elő. 

Teh•1 k49t örök!lött (innatum) valamit 1Smert el a. lélek~en; az 
öaa2lear delgok é~él11elh-etlen eszméit (mellyeket észre nem vetteknek 
kellett· volna ne~ezni~) e bifionyos, az~ kkal ös8zefliggö ö9Ztöböket, 
mellyeknek köszÖ'Dbetjiik, hogy indíttatva vagyunk magukat az esz
m~ket éaz-líet'!l;, azokat tettlegea~;o gondolni. Ez észre nem vett érzé
kelesek kikerülték Loclte figyelmét, Leibnitz pedig n~gy súlyt fektet 
rájok; 8 01egczáfolták azok Locket, ki visszautasitotta az öröklött 
eszméket (ideae innaue), mert különben mindjárt születésünktlJI 
~e'Zdve bir'nárlk azokkal. De Leibnitz öröklött eszméi nem ama töké
lyesek, mé'llyeket Plato föl't.ételezett, hanem csak ébrenyek, mellyeket 
1r lélek ös:&tönszerö tevékenysége fejt ki. Azonban nem tanulmányozta 
át érteltni tehets~g természetét annyirá, hogy átlátta volna az 
é'&zmék egymásközötti benső összeköttetéS'ét, s a mint nemzi egyik a 
mááikat, 01inélíogva az összes eszmék keletkezési alapjául elég egyet
len 8seszmét föhételezni. 

Az érzéki dolgokról nyert határozott fogalmak egymáaközötti 
ÖII8ZékÖ1tetését az em:fékez6-tehet&ég, az észezen ha8onmása, eszközli; 
u észfogátmakét pedig egy fansöbb törvény, melly két, minden okos
k:od!atraik alaplll szolgáló elven, t. i. az elégséges okon 8 az ellen
ó1óndllsón nyugezik. Az elsö segélyével észreveszszük, hogy semmi 
ltá'lfi történik, a mlnek netn volna elégaége8 oka, IBiért történt ink6;bb 
igy, mint amúgy; a másik utján pedig hamisnak i téljük azt; a m:i 
ellenmondást foglal magában, a honnan mindazt igaznak hiszszük, mit 
az isme tartalmaz. Az elsö elven a tényeket illet/S elméletek, a mási
kon a szültiégképi igazságokra vonatkozók alapulnak. 

Illy uton a szellem elérheti a tárgyilagos egységet, azaz vissza
mehet nemcsak az ismeret, hanem a dolgok alapokához is. Mert, föl
PlOnvén az esetleges tények sorozatán, minden részleges ténynek 
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eléga,gee okára ta"lunk egy más milgelöz6ben, de ez l:itím arctjil. ·e1~~
séges okát az egóaz sorozat létezésének. 

Ha tehát az elégséges ok elvét a végsöig követjük, kell, hogy 
az összes tények végokát egy szükséges állagba helyezzük; Igy, ha 
szükséges, örök igazságok birnak valósággal, ennek egy hasonlóan 
szüluéges állagban kellléteznie; ugy, hogy ha a szükséges lény :OEim 

létezik, sem szükséges, sem esetleges igazságok nem léteznek. Midob 
a szellem eljut az Istenhez, ki a nionadok monadja., a szlikséges lény 
mellynek minden más valódi lény csak kisugárzása, akko'r birja a 
tárgyilagos egységet; feltalálta az elaa monadot, mellyre alapitéa a 
mindehaég ehnéletét. 

Bayle kimutatta az istenigazlási rendszerek fogyatk'od.'s'ait', a a 
bölctészek és theolognsok ellenmc,ndásait, mellyek az isten jó'll'4gl\ é"a 
igazságBZ1!retete, ali e két tulajdonitmll'ny, továbbá a Gondviselés ls 
azabad akarat kö~ött lév8 viszonyok körul forognak ; mi·n'élfcign vagy 
vak végzetet kellett elfogadni, vagy Cartesiassal Istenb·en tel~ 
jeilen közön·bös, batá:lyta·lan szabadságot föltételezni, vagy az észt 
főltétlenül alávetni a hitnek. Az illy végkövetkeztetés'ek azómorú fo'
lyomállyai nyugtalanitották Poroszország királynéját, kinek vigasz
tslás~rairta Leibnitz T h e o d i c e a-ját (1710)1 mellyben tagadja, hogy 
k-ét igazság ellenmondhasson egymásnak, habár az ész nem képes 
is megfejteni a bit titkait. A világ tökéletlenségére s a teremtmények 
viszonha tásá.ra vonatkozó két kérdést megoldotta ; és pedig az elsat 
optimistikas értelemben, mintha e. világ a lehetö legJobb volna j a má
sikat eleve megállapitott összhang ( barmonia praestabilita) föltétele
zésével, mellynélfogva lsten egy monadöt teremtvén, el6re megszábta 
annak viszonyait a többiekhez. A szellemek és testek csupán éaJát 
bensö eröiknél fogva müködnek, mintha más állag nem léteznék j de 
a-z eleve megállapitott összhang következtében a testi és szellamí \ti
lág ngy haladnak egymás mellett, mint két óra, mellyek bárn'lerinylré 
függetlenék is egymutól, ugyanazon idöszámokát runtatják b'első 
ezerkezeteiknél fogva, mellyekben a müvész valósitotta ~szmélt. Mfg 
Newton szerint a világnak idötöl idöre javitiera van sztib~gé at 
lstenség részéről, Leibnitt a-zt annyira tökéletesttek tartja) hógy a 
Gondviselés folytonosságának szükségét is majdnem kizárja; mig Ma
lebrancbe a folytonos isteni segélyt föltételezte, Leibnitz azt az eleve 
meglllapltott összhanggal helyettesítette. ' 

Eltekintve néhány részleges kény-állitmányától, érzéktuti szel
lemelviitége bámulatosan. megegyez az elsö tudorok uj pláióbi.Bmusá
val ; ugyanazért az ö bölcsészeti vázlata egyike, legalább átal&böli 
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nempentból, a legszabadabb és leginkább sikerült értekezéseknek a 
hitről, mellynek szent homályai iránt miként Malebranche, ugy IS is 
hajlammal viseltetett, de elismerte az ész jogait is. Szabad gondol· 
kozó lévén, a leghitelvesztettebb véleményekben is tudott valami jót 
fölfedezni, s az összhang nagy érzékével, s igen elmés hozzávetések· 
kel füzte össze azokat ; s illy módon a kora szükségeinek leginkább 
megfelelő kiiltioféle rendszereket összebasonlitva vezette le azokból 
a magáét, czélja lévén mennyiségtani szabatosságot kölcsönözni a 
bölcsészetnek 

Azonban Locke ellen küzdvc, észrevette ennek előnyét, melly 
a népszerüségben állott ; ugyanazért ö is csak a legismertebb két 
nyelvet, a francziát és latint használta. 

Thomasius. 

Az iskolát, mellyet Leibnitz.Németországban alapított, a rend
szer iránt való előszeretet a a majd titokzatos majd ét:!zlegea eszmeel
viséghez való vonzódás jellemzi. A titokzstost a lipcsei nagy jogtu· 
dós Thomasius Keresztély (1655-1728) képviselte, kit a német 
protestaosok egekig emeltek, mintha a Reformatiot megtisztitatta 
volna a Luther által ki nem küezöbölt tévelyektőL A francziák pél
dájár& első ad te. elő német nyelven a bölcsészetet, s ezint azon nyelven 
egy idöszaki munkát is tett közzé, mellyben kivonatosan és ítészileg 
ismertette az irodalmi ujdonságokat, s ostorozta a bölcsészet kezelé
sének barbár módszereit s a protestaosok nevetséges egyenetlenke
déseit. Nyiltságávai és ganyorával nagy zajt ütött, e két éven át foly
tatta illymódon irodalmi harczait, mig végre Moricz Vilmos szász 
fejedelem egy kálvinista nőt jegyezvén el (1689), midön ez alkalom· 
ból egy lutheranus tbeologus az illy összeköttetések veszélyességét 
vitatta, Thomasius kikeit a theologiai türelmetlenség ellen, minek 
következtében a választó-fcjedelem felfüggesztette naplóját és elő

adásait, öt magát pedig börtönre ítélte. Hallaba menekülvén, annyi 
tanulót vont oda, hogy határozatba ment egy egyetem alapitása 
(1694). Rendszerében az érzékelviséget a titokzatossággal egyesíti, 
mert mig egyrészt lehetetlennek találja a magasabb igazságoknak az 
érzékektől való származását, másrészt ugy látszik neki, hogy az ér· 
telem mindig az érzékek által azoigáitatott alapon müködik. Ő tehát 
az emberi szellemnek ugy szólván két ezervet tulajdonitott az igaz
ság elérésére: az értelmet és az akaratot. Az érzékelésből az észle
ges ismék szülemlenek, mellyek az értelem müködésének szalgálnak 
alapul; a ezeretetből pedig az érzelmi igazságok: ugy hogy, mig a 
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bölcsészet egy részt~ érzékelvi maradt, másik része a titokzatosaágba 
csapott át, megengedven az igaznak érzelését függetleoül az érte
lemtBI. Bölcsédzetét főleg a moral és jog elméleti rendszeresítésére 
alkalmazta, s érdeméül felhozzák, hogy sokat tett a boszorkány-pe
rek 1) megszüntetésére, mellyt'!k akkoriban még gyakoriak voltak, 
habár a jezsuita Spee már hatvan évvel előbb leálczAzta azokat, De 
voltak nekikülönös véleményei is; szerinte a soknejUséget, ágyas
ságot, vérfert<iztetést, öngyilkosságot csak az emberi törvények kár
hoztatják; a Tízparancs nem foglalja magában az egész e•·kölcstanl; 
a rabszolgaság törvényes de nem a halálbüntetés, sem a királyi hata
lom nem isteni eredetü i kétes kérdések vitatására a theologia i forum 
nem illetékes. 

Wolf Keresztély (1679-1764) Boroszlóból, ki Leibnitz halála 
után első német bölcsésznek tartatott, utolsó csapást mért a peripa· 
teticus bö]cséezetre, s kibővitette elödeét és barátjáét, még pedig 
inkább alap mint alak tekintetében. - A tschirnhauseni Walther 
(16:11-1708) fölfedezésekre segitButakat keresett, s módszert akart 
megállapitani a tudományos észlelések körlil, mindig a wennyiség
taní processusokat tartva szem előtt. Locke elméletét, miután Leib
nitz azt alapjaiban megrázta, már Kant feltünése elött is csak köz
napi bölcaészek karolhatták fel : de minthogy a német Leibnitz rend
szerében nem tudtak megegyezni, itészetének tekintélye sokaknál 
kételyre talált: más részről csábitólag hatott a könnyedség, mely
lyel az angol Locke a tapasztalásból levezette a tudás alapeszméit, 
fóleg olly időben, midön az övénél nem ismertek jobb rendszert az 
eszméknek a tapasztalással való összefüggésök meghatározására. A 
tagadólagos iskola tehát mindinkább ter:jeszkedett, emelkedve Hob
bes, Spinosa és Bay le befolyása által: siít még olly férfiak is, minök 
Bossuet, Papin, Nicole, Pascal, kik saját módjok szarint mindnyájan 
védik a tekintély elvH, nem kevéssé növelték az emberi ész iránt 
való bizalmatlanságot, képtelennek nyilvánitván azt valami döntő 
eredmény elérésére i minélfogva a kéteigés kar:jaiba vezették azokat, 
kik nem voltak képesek, miként ök, a hit védbástyája mögé vissza
vonulni. 

1)' De origene et progrum pro~•- inqui.üorii contra 1aga~. 1712. 
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T á r s o. d.a lm i t u d o m á n y o k. 

ldikéllt láttuk, a metaphysilu\ból ru ind ig vezettettek le e r
~lcatani re&dazerek, s annak megelözö vizsgálatában már érintet
tlink né]uiny gyakorlati következtetést, mellyek tanaiból hozattak ki. 
A morá.lban-és politikában a theologusok, a platonikus bölcsészek, az 
anJI&gelviek 8 a j(\gtudósok négy fö iskoláját különböztethetjük 
meg •. A theologu:sok a moralt és politikát a kinyilatkoztatásra, vagy 
legalább Isten poai:tiv törvényére, a platonikus bölcsészek a benső és 
örök viszony9kra, az anyagelviek a föltétlen önzésre, a jogtudósok 
az· emberekről származó törvényekre alapitják. Bossuet és tiszteletre 
méltó elvtársai olly politikának voltak hivei, melly talán nem egészen 
tude.má.nyos alapokon nyugszik, de mindig az ember és a tál'sadalom 
gyakorlati tökélyesbitésére irányul. H i;; t o i r e d es V a r i a t i o n B 

czimii munká.já.han szemökre hányta a protesta.nsoknak, mikép a 
fegyveres furr~dalu1at, mellynek czélja a vallás védelme, szeutesi
tették a fej~delmek ellen. Kik neu1 tagadhatták e tant, mellyet hatá
rozataik ~~~ Ulrténelmök kétségbevonhatlanná tesznek, ~Azt válaszolták, 
miszerint a mnlt század eseményeiben a vallás csak ürügyiil használ
tatott. De a fékezhetleo Jurieu átalános elvként vitatta a vallás vé
delmét czélzó fölkelés jogosságát, s a nép fenségét j sze1·inte ugyanis 
a ,Dép emeli tróora a fejedelmeket, a a józan észszel ellenkezik, hogy 
fulté.tlenül vesse alá. magát a fejedelemnek j sőt a népnek nincs is 
szüluége jogra a vég ből, hogy tényei é1·vényesek legyenek. Bossuet 
megczáfolandó Öt C i n q U i e W e a\ \' c; l' t iS SCm e ll t a U X p r O· 

t es t a n ts czimii, valódi politikai értekezést tett közzé, mellyben 
kellő világitáaba helyezi a forradalom iavára felhozott ó-azövetaégi 
példákat; szem elé tartja az első kflresztények ön megadását az el
nyomó királyok alatt j megmutatja, milly szllkségel!, hogy a népek 
birjanak egy fűvel, s hogy kitépetvén a sziv mélyén lappangó for
radalmi elem, csupán imák és türelem maradjanak ott a közhatalom 
ellen. Jurieu azt mondván, hogy "minden társadalomban szükaég
képen .kell lenni egy tekiutélynek, mellynek ne legyen szüksége 
jogra, a végböl, hogy érvényesítse saját tényeit, s e tekintély csak a 
népben létezhetik," Bossuet kérdi tőle, van-e jog, melly felhatalp:~a,zzon 
rouat tenni, ·az igazsá,got megaérten i. Azonkivül, nép nem .is l~tez
betik, mielött a társadalom megalakulna j miután pedig törvények-



kel, fök.kel, tlszhistUikkel ellátva m•plakult, •IDÍ -~ód.n •D!1ilY4nu:l
bat· szabályszerilleg az· egész. -oép akárata? .ez tehát miDt ~1· mü 
ködik, nem mint jQg. S a jqgot ö ·a királyobak tulajdoaitja.; · •· bo~y 
ezek zsar-nokokká ne váljanak, az Iaten jor:ható~ak f'Mi '•lá 
öket; s ·minden ól ódon ketésbbé vBsr;élyeenek biszi.-a. tiir~met, tDhlt 
a sokaságnak engedni-át a hatalmat. De hclgy ·mikép boaattak be" 
egyedural~k, l:l maga sem tudja megfej tui. P o l i t.i c a ,a a: c r a
jában is igen felmagasztalja a királyokat, de• terhes köteleeségeket ·ró 
rájok; a föld isteneivé teszi öket, egyszersmind azonban fölfedi 
gyenges~geiket, s az istenek Istenének veti a]á öket. 

. Jóllehet tényleg arczátlan ul megsértettek a jog szabályai, a 
diplomaták mégis folytonosan azokra hintkoztak, nem csqpáu az 
illendőségre többé, sa pedans viták, mellyeknek értekezleteik alkalmá
val átengedték magukat, megtiocsilthátók, ha tekintetbe veszszük, 
hogy amaz elvek még nem voltak JLtalánollan elfogadva. ·R~clszer
ként fogadtatván el a sulyegyen elve, követke-zménye a beavatko
zási szrüluég volt, valahányszor az m~gzavartatnék; s Fenelon vilá· 
goaan tanítja a beavatkozást E x am e n d e co ns o i e n c e 'su r 
l es d e v o i r s d es r o is czimU munkaijában. Ű a feneégi tekin· 
télyt azon hatalomból származtatja, melylyel Isten teremt'lné(lyeinek 
léte és javai fölött bit·; s mivel föltétlenlll szükséges, bogy a földön 
legyen egy Jegfőbb tekintély, melly törvényeket hozzon s büntesse 
azok á.thágását, ez bizooyitjo, mikép az lsten, ki lényegénél fogva 
szereti a rendet, akarja, hqgy batalma itt a tOJ.dön nehá~y .l~föbb 

biróra legyen bízva 1). E nemes vallásos alapok megszüntek' alkal
maaak lenni, a mióta a szellemek és dolgok állapotában változás 
történt, s a hiszemeket intézmények, a tisztelet és szaretet erkölcsi 
tekintélyét tudományosan combinált ellensulyok és kötelékek vál
tották fel. 

Mig Grotius azon volt, bogy az egyedek között átaláoosao elis
mert igazság és ernheriségi törvényeket a független államok kö~ött 
is ér\"ényesitse, Hobbes megfordítja az érvet, s vitatja, . mikép a 
szomszéd társadalmak között észlelbetö arkölcsi tauitás a~n ,jele
netet nyujtja, mellynek az egyedek közölt kellett elöadu.ia magát 
mielött kormányok alakultak volna. Ő és Spinoaa voltak .typueai az 

1) E11ai phil01ophique aur legouve7'11ement civil. Ugyanazon idöben, a. u.voyai 
berezeg oktatAsllta, Duquet is adott ki egy ln8titutitm a: un princc czimU mnn
kát, ulntén a vallá•ra :ala pltVán a pulitikát; h sok, ki\ilniS, Ur n•m nj at~allály
el.,ektt ad jó reuelben '• 'vi~Aconn, de hideren ·és ·m~emen. 
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önz8 morálnak, mellyet ezerencsére a j6 érzék visszautasitott De ez 
embertelen eszelősködésektöl eltekintve ÍR, mélyen bukott a bölcsé
szeti· morál magas polczáról, mert a tényeknél nem azok viszonyát 
az erkölcsi jóhoz, hanem benső illemszeriiségöket tartotta szem 
előtt, melly illeruszerüség nemesebb értelmet engedett ugyari ruint a 
régiek hasznossági elve, de a valódi erkölcsi jó magaslatát még sem 
érte el. 

Pull'tndorl'. 

A eberunitzi (Szászországban) Puffendol'f Samuel (1632-94) 
volt elsö, ki a jogok és kötelmek vizsgálatában, az észt és kinyilat
koztatást, mint két külün ismeret-forrást, egymástól megkülönböz
tette. Svédországot képviselvén a dánoknál, s utóbbink által, midön 
XI. Károly az ö szigeteikbe betört, fogságra vettetvén, elmélkedett a 
nemzetek jogának ezen megsértése s a publicisták által annak iga
zolására előadott érvek fölött; aztán Heidelberg be tanárnak hivatván 
meg, Grotius munkáját fogadta el kézikönyvtil, s észrevévén annak 
fogyatkozásait, kipótolni igyekezett. 1) Az erkölcstudomány, mondja 
ö, kétséget kizáró bizonyossággal bir ; de az erkölcstan minden sza
bálya Istenre \ iletik vissza, ki nem adhatott az embernek más eltérő 
erkölcsi rendszabályt attól, melly ezerint tényleg él. A jút a roszt61 
az értelem által különböztetjük meg; s ez itélet, midön saját tényeinkre 
alkalmaztatik, lelkii~meretnek neveztetik; de ez nem gyakorolhat 
joghatóságot függetlenül az észtül és a megismeréstöl. 

Hobbus a jogot az ember természeti B az államok vagy nemze
tek jogára osztotta, mellyek azonos szabályokon alapulnak. Az 
eklektikus Pufftndorf elfogadta e megkülönböztetést, s nemzetközi 
jogu!, legyen az önkénytes vagy positív, nem ismer el egyebet a tulaj
donképen ugynevezett törvénynél; sa lények jók vagy roszak a sze
rint, a mint azzal megegyeznek vagy ellenkeznek. A törvéuy nem 
kötelezbetu e bennünket, ha valameily felebbvalótól nem származnék, 2) 

de mivel más kényszeríteni, s IDUl! valakire kötelezettséget róni, ez 
csak ugy eredhet, ha valameily felebbvalótól nagy jótéteményt nye
rünk, vagy akaraljának önként bódolunk. 3) Hogy a törvények köte
lezzenek, ismernünk kell azokat s a törvényhozó tekintélyét. 

l) De jure naturae et gentium, 1672. Ugyanezt azté.n De ojficiil horninil et 
civil ozimü munkájában kivonatilag adta. 

•) Lib. ll. C. 3. §. 23. 
1) Vajjon nem tótelez-e ez fel egy előbbi erkölcsi jogot, különbözöt att61, 

melly Pu&endorf á.talános elmóletóböl származik ? Értelmezője Barbeyrac, vele 
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A természeti állapot C9upán· elmélet; nem tény j mert olly 'lla
pntLao az ember semmifélct hal-andónak niD<lB alávetve, de a~~rt nem 
hiábyzik n~la a. képese6g hódolni• 'val amen,. tör-vénynek, Be&l önk~ ... 
nyétöl nem függ mindl'zt tenni, mi neki hasznos vagy tJtszik. A ter
mészeti törvény nem 8 nemzetek megegyeraésébl:ll1 W!m is 8 személyes 
haszoosságMI; hanem az ember állapo~!bólsziHentHk; fölismeré&t\ilek 
eszköze az ész, kötelező erejét az Istentől nyeri. Nem alapul a tények 
bensö jóságán vagy ocsmánys$gán1 mert Isten tererothetna olly lelket, 
mellyre- a jeleplegi természet-törványek ne.rn voln~nak alkalmazha
tók: de a dolgok moatani állll;sában a terrnéazet törvénye változllatlan. 
Az átalános beleegy Jds sQm sioigálhat elégséges alapul a term~roet
tÖl'vényuek, mettt ha mttgeng~djük is, hogy lehetséges volna ar&t tot
fedeltfli, kevesen elmélkedtek el~ggé belet~gyezéaök indokai fölött. A 
személyes érdek elméletének szintén hadat üzen, de mindössze ut 
tudja eUene felhozni, hogy az emberek gyakran csalódnak számitá
saikban . .A természeti álla-potban tehát, az ártási hajlam, egyestlive a 
segély szükségbnek érztlt.tivel, a társadalmiasságot szölt, melly el&ö· 
rendli természeti törvény, tekintetbe véve, miltép az ember hajlama 
és szükaégei, ártás- és segélynyujtás-képessége azt bizonyítják, hogy 
társadalmon kivül sok szükséges és kényelmi eszköznek neQl juthatna 
birtokába. E szerint parancsolvák a tények, melly6k a tár8fldalomra 
irányulnak, s tiltvák az ellenkezők. 

Kora publlcist~i ezerint a terméazeti jog nemcsak az igazalig 
szabályait, han.em az erkölcstant is magában foglalja j minélf~gva az 
önmagunk és. mások iránt való köteimettet is átöleli. Putfendovf tehát 

szintén értekezett ezekről, s C om p e n d i 11 m·ában az Isten iránti 
kötelmeket is fölvette, mindamellett, hogy nem tartja lényeges hit. 
ágazatBak a lHek halhatatlanságát. Az önvédelmi jog fölött sem töp· 
reng, mik~nt Grotiqs j tagadja a jogot megtámadhatni 4'Zl1 ki egy 
harmadikon követ el igazt!i'lansAgot, hacsa' határozottszerzödés nem 
forog fen. Mi az igéreteket illeti, lognagyobb részt tökéletes jogokat 
sz ülnek j de vannak tökéletlen igéretek is. S itt olly kérdéseket boly
gat, mellyek legtöbbet fogl~lkoztatták a casuistákat, s mellyek meg· 
oldásában ő nem épen volt szerenesés; igen gyakran folyamodik 

föltétes egyezményekhez az emberek között, s igen engedékeny a 
tartalék gondolatok, kétes kifejezések, sőt az egyenes hazugsá~ok 

. .. 

ellenke&Hie~r a kötele&etta4get llten legfőbb tekio~lyé~l való terméHEetei f'dgg~
eflnkbal ~sirmaztatja, ki litintetheti vao jutalmuhatja az embert a !IZerint, • 
miot engedelmeskedik vagy nem. 
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irátl.t is; 1) nem hiszi, hogy az eskü növelje a kötelezettséget. Az 
állatölés jogát hibásan az ember s az állatok közötti kölcsönös köte
lezettségek hiányára alapítja. A tárgyak tulajdon-jogát kifejezett 
vagy hallgatag szerzödésböl szárm&ztatja, melly akkor jött létre az 
emberek között, m1dön még minden köz ös volt j me Ily szerzödés 
lalBan-lassan mindinkább kiterjesztetett, a mint az emberek fÖlismer
ték az elkülönített birtokok előnyét. 2) 

Azután az árakra s a te1·helö vagy nyereséges szerződésekre 

térvén át, a római jogot a józan édz s az igazság szempontjából mér
legeli ; mostanában közönséges, de akkor még kevéssé ismert gaz
dászati tanokat vallván, a pénzről azt hiszi, hogy mint az érték mér· 
téke hozatott az forgalomba a polgárosult népek közmegegyezéséből; 
s visszautasítja Grotiusnak az uzsorára vonatkozó töprélyeit.3) A há
zasság s az abból folyó jogokra nézve azt hiszi, hogy a férfi termé
szetes uralma a nö fölött engedelmességi igéretből származik; a szü
lök joga pedig a társadalmiasság átalánoa kötelességéböl, mellynélfogva 
szükségessé válik fölnevelni és szeretni a gyermekeket, s a gyerme
kek föltételezett beleegyezéséből viszonozni a gondoskodást, melly
ben részesültek. Az urnak joga a azoiga fölött hasonlóan szerzödésböl 
ered, melly a szUkségen alapul. 

A polgári kormányt az ös családoktól származtatja. Látva a 
roszat, mit egyik ember a másiknak okozhat, az emberek kölcsönös 
szerzödés utján polgári tarsaságba egyesültek. A szerzödés egyhangú 
lévén, mindaz, ki beleegyezését nem adta, megőrizte természetes sza
badságát; aztán többségi szavazattal elhatározták, hogy a községet 
néhány elüljáró fogja kormányozni j ekkor a fönökök s a község kö
zött létrejött uj szerzödés állapitotta meg a ftlggést. 

A fenség tehát nem közvetlen Istentöl származik, hanem szer
zödésen alapul, mint minden más emberi tekintély. Puffendorf a kor
látlan egyeduralomhoz hajlik, habár az egyházi dolgokra nézve nem 
bátorkodik határozottan nyilatkozni. A legfőbb hatalom nem felelős, 
a az önmaga által hozott törvény sem kötheti meg annak kezét; sőt, 
megfeledkezve szerzödés-elméletéröl, állitja, mikép a kormány nem a 

1) Barbayrac lovAbb megy 8 felhutalmaz szinlelni, mid<lu azt önmagunk 8 
felebarAtunk érdeke kivánja. 

') Barbayrac tagadja e képzelati szerz8dé8t s a jogot az egyedi foglalásra 
alapítja. 

3) Noodt Gerard i~ (A: uuordrdl 1698) törvényesnek igyekszik azt kimu
tr.tni ogy természeti, mint vallAsi szempontból. 



kormányzottak javára alapittatott j s ha ugy volna is, a fejedelem in
kább meg tudja ítélni mint a nép, mi mozditja elö a közjót. Mindaz
által akarja, hogy a fejedelmeit kiiteleztcs,enek némi törvények 
által, mellyek t>gyszer elfogadtatván, meg ne sértethessenek. Előad

hatja magát az eset, hogy az alattvaló megsértetik fejedelme által, 
de a csekély sérelmeket illik clvi~;elni, még sulyos igaztalansá.gok 
esetében is k erülendil minden RZP-mélyes ellenálhis j a zsarnok ellen 
sem szabad soha füllázadni ~ azt meghiintetni, hanem csak a szemé
lyes védelemre kell szo•·itkozni. A bitorló iránti köteles engedelmes
ségről szólva, gondja van a törvényes fejedelem jogaira, s akarja, 
hogy az illetéktelennek igért engedelmesség ideiglenes legyen; de 
megfejtetlenlll hagyja a kényes kérdést : a bukott visszahelyezése 
czéljából, milly utakat, m6dokat kísérelhetnek meg, kik hűséget es
küdtek a tényleges fejedelemnek. 

A büntetés olly rosz valami, mit a hatalom valameily megelőző 
áthágásért mér valakire j tehát nem büntetés valakit politikai ok 
miatt a közhivatalokból kizárni, vagy a betegeket a közj6 iránti te
kintetből vesztegzár alá vetni. Büntetést csak azért kell szabni, hogy 
valameily előny származzék beHíle, millyen a bűnös megjavitása, vagy 
az ujabb vétség megakadályozása. S fonáknak találja a boszu ép ugy 
mint a példaadás eszméjét. A büntetés mérvéül a vétség tárgya, a 
község iránt elkövetett sérLés, s a vétkes roszakarata szolgálnak. Más 
vHkeért seniti sem büntethetik, a község sem ősei tényeiért, daczára 
a költött halhatatlanságnak. 

Munkája azon részében, melly a nemzetközi jogot tárgyalja, 
Grotiusból és másokból böngész, itészet és szabatosság nélkül. Ő tehát 
Grotiust és Hobbest akarja összeegyeztetni, midön a természeti jog
tudományt a társadalmiasságra alapítja, melly nem önzetlen, miként 
Groliu~nál, s függetleniteni törekszik azt a vallástól. Kortársai bá· 
multák öt szokatlan kiterjeszkedéseért a természeti jogtudomány köré
böl az erkölcstani b ö lesészet te1·ére; de Leibnitz itélete szerint n vékony 
jogtudós, s bölcsész teljességgel nem volt." Valóban egy lépéssei sem 
vitte elóbbre a tudományt; hideg és képzelernszegény lévén, kizárja 
az érzelmet, elfúJ az idézetekben, mellyek annál kevésbbé vannak 
helyén nála, mert nem sokat épit a tekintélyre j az elöterjesztés
ben hosszadalmas, határozatlan, ingadozó ; következtetései hely
telenek. 

Leibnitz ellenben a jogot Istenre vitte vissza mint minden 
igazság forrására, igyekezvén összhangba hozni a régi főbb bölcsészi 
rendflzereket a keresztény rendszerekkeL Thomasius meg akarta 
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küll:inböztetni a jogot a maraitól j ez olly köteleaségeket szab, meJlyelt 
teljesitésére senki sem kényszeríttethetik, mig amaz külsö, a jó vagy 
rosz akarattól független kötelezettségekP.t ró ránk, s azért kény
szerítő eszközöket is föltételez; e ezerint a különbség a kényszerités
ben állana. 

Az angol jogtudós, Zouch tudor, C om p e n d ium á t 1) csak 
azért em li tem, mert hogy megkülönböztesse azt a rómaiak j u s g e n
t i u m-ától, me ll y alatt a természeti jog értetett, a jus i n t e r g e n
t e s elnevezést hozta b~, melly aztán Aguesseau cancellár által el
fogadtatott, később pedig a n e m z e t k ö z i j o g nevezettel váltatott 
feL Lyonell Jenkina (1694) Zouch utóda a tengeri törvényszék birói 
hivatalában, sok, a király vagy a tanács által eléje terjesztett zsák
mány- és tengerjog-kérdést oldott meg részrehajlatlan méltányos
sággal. 

Mig egy iskola Puffendodial a politikai társulatokra alkalmazott 
természeti jogon kivül minden egyéb nem~etközi jogot tagadott, egy 
tnásik, mellynek élén a kieli Rachel Sámuel tanár (-1691) állott, a 
nemzetközi jogot a szok:ás és szerzödések által módositott természet
jogra alapította, vitatván, miszerint a természeti jogon kivül még más, 
az egyedek, a fejedelmek és alattvalók s a független államok között 
kötelező törvények is vannak j az első a helyhatósági vagy polgári 
törvény, a második a közjog, a. harmadik a nemzetközi jog. Ez utolsó 
pasitiv eredetü lévén, nyilt vagy hallgatag beleegyezésén alapszik 
a nemzeteknek, mellyek semmiféle közös felebbvalót el nem is
mernek.1) 

Nevelés ügy. 

A nevelésre vonatkozó értekezések a moral körébe tartoznak j s 
j 611ehet a mult században, fóleg Olaszországban, néhányan szép névre 
tettek szert mint nevelőit, minda.zálta.l a nevelésről nem értekeztek 
szakilag. E mesterség átalában meglehetösen el volt hanyagolva, f<Sleg 
Olaszországon kivül, s részint tulzó szigorra.l kezeltetett, melly min
den természetességet tönkretett, részint balga engedékenységgel, 
melly szabad féket engedett a sze:::.zélyeknek. Talán a jézsuíták voltak 
elsők, kik @.yakorlatilag a testet együtt müvelték az értelemmel, be
gyakorol ván az ifjakat az akkor ugynevezett lovagi mesterségekbe, 

1) Jum et judicii apecialis, Bive juria inter gentu, e& quaestio,.um di eadem 
6:lJlllicatio. )6ö0, 

2) De jure ooturae etgmtium. 1676. 
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alkalmas szórakozáat é1 falusi gyllnyöröket sze11ezv~n nekik j de ne
Mz volt hibák.ba nem esni. Milton, É r t e k e z és a n e v e l és r B l 
czimű mul1kájában kimutatja1 milly alant fokon állott ez Angliábaa, 
vagy pedan~okra lévén bizva, kik minden szabadelmiiség nélkül ad
ták elB a tudományokat, vagy családi körben eszközöltetvén, hol a jól 
vagy roszul felfogott erkölcaiségnek áldozatul esett az értelmi müve
lés. "Teljes és nagylelk ü nevelésnek azt nevezem, melly képessé teszi 
az embert igazságosan, ügyesen és nemeslelktileg teljesiteni a köz és 
magáLJ, a béke és háborui kötelmeket. u A nevelés e nernea fogalmát 
azonban szem elöl tévesztette, midBn a gyakorlatban csupán régi 
könyvek ajánlására uoritkozik, mellyek igen jók lehetnek, de az 
általa kitüzött ezéinak meg nem felelnek. 

E pontról Locke bölcsészileg értekezett N e v e l és r e v o n a t
k o z ó g o n d o l a t a i b a n. Távol attól, hogy az észnek szavakkal 
való tulterhelésében helyezné a nevelést, szerinte, hogy az emberek 
rendeltetésöket a jelen és jövő életben elérjék, vagyis hogy erénye
sek és boldogok legyenek, értelmi és erkölcsi képességeiket, egész
eégöket, társadalmi tehetségeiket kell müvelni. E végből szabályok
kal 8111olsál a test, az értelem és akarat fejlesztésére j csak hogy tul
ságosan sokat tulajdonit a nevelés hatályának, annyira, hogy az 
erkölcsöket és tehetségeket is attól teszi függökké. 

Akarja, hogy a gyermekek gyakran érintkezzenek szülőikkel, 

és gyöngéd bánásmódban részesittessenek; de nem lévén elég tapa!!z
taJata a gyermekek körül, gyakran helytelen tanácsokat adott j s 
ellentétben némellyek meggondolatlan engedékenységével, a másik 
tulzáBba esett, habár kárhoztatja a testi büntetéseket, mellyek akko
riban igen szokásban voltak, s mellyek ezerinte soha meg nem javit
jak aat, kinél a ezemrehányá.s és meggyalázás nem használ. "A gyer
mekek - mondja Ö - soha Be kecsegtessenek ollyasmivel1 mi nekik 
gyönyört okozhat, hanem csupán azzal, mi hasznot hajt. u E szabályt 
azon kor ellenében, mellynek egyedül van joga a jelent gondatlanul 
élvezni, csak az állithatja fel, ki maga nem atya. 

lamervén a köz és magán nevelés előnyét és hátrányait, Locke 
utóbbi felé hajlott, indíttatva leginkább az iskolák rosz állapota 
által j akarja, hogy a gyermekekkel megismertessék, mi vár 
reájok a világban, nehogy belépvén abba, ingadozók és ábrándo
sak legyenek. Tekintettel az angol nemesekre nem győzi eléggé sür
getni az illemet, müveltséget és a tudományos nyelvek ismeretének 
megazerzését; de autelenségnek tünteti fel latin nyelvet taníttatni 
uokkal, kik kerer.kedelmi pályára készülnek, s kik életökben soha 
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sem fognak egyet is ama nyelven irt könyvekből felnyitni. Mind.enek 
előtt tehát a francziát ajánlja j a mértanból elég Euclid, de oktattas
sanak a földrajzban, történelemben, időtan ban, rajzban, s Grotius és 
Puffendorf jogtudományában. Az irály tökélyesitése végett uz angol 
elasaikosokat ajánlja. Egészségtaní részleteiben, az ajánlott módban , 
mint kelljen kiirtani a puhaság vagy félénkségi hajlamokat, mérsé· 
kelni az önhittséget és erélyt, a játékokra tett észrevételeiben, az öt 
jellemzö türelem s az igazság nyugodt szeretete nyilvánul nak. A meg
változott társadalmi erkölcsök szabá\yai közöl sokat használhatla
nokká tettek j mint szintén a neveléstan előbaladása is hiányosak 
vagy hamisakul tüntettek fel néhányat részleges módszereinek. 

A dauphin nevelése sok francziát arra birt, hogy ehnélkedjenek 
e pont fölött, minek eredményeaszámos halhatatlan mü lett., mellyek
kel már találkoztunk. Sokat köszönhetünk e tekintetben a port-royali 
remeték lelkiismeretes törekvéseinek is, kik könyveket írtak, mellyek 
még most is használatban vannak vagy roszul pótoltatnak. Fenelon 
a l e á n y ok n e v e l és é r e is kiterjesztette figyelmét, melly tárgy 
egész uj volt akkoriban, habár ö miodkét nemre alkalmazhatólag ke· 
zeli azt. Czélja nem tudósokat, hanem jól nevelt ifjakat képezni; 
teljes lévén engedékenységgel és szeretettel, melly neki jellege, az 
ifjakat mind ezen, mind a más világon boldogítani, a keservektől 
kimélni akarja; szelidek legyenek a fenyitések, az erény és vallás 
kecses alakban tüntessenek fel. "A gyermekek összes minőségei közöl 
egyedül a helyes okoskodás marad fen s növekszik velök, ha jól van 
müvelve, mig a gyermeki kecsek tovatünnek, az élénkség kihal, s a 
sziv gyöngédsége gyakran elvesz, ruidön a szcnvedélyek s az embe
rekkel való társalkodás megkeményítik a világba lépett ifjakat." Te
hát mindenekfölött az itélö tehetség belyes és szilárd kiképzésére kell 
forditani a figyelmet. Kifogásait a tulzó pipere és kény ellen, mellyek 
elvonják a nőket rendes foglalkozásaiktól s a házi és mezei élettől, 
azok is belyeseknek fogják találni, kik nem értenek vele egyet ah
ban, miszerint a nönemnek nincs nagy szüksége ismeretekre. Egyéb
iránt ö nem helyteleniti az olvasást, hanem talán a P r e c i e us e-ök 
visszaélései által indíttatva, akarja, hogy a leányoknak értésökre 
adassék, miszerint : "nernöknek a tudomány körül szeméremre van 
szüksége, majdnem olly gyöngédrc, minö az, melly iszonyt sugall a 
vétek iránt." S én osztom véleményét., midőn ellene van az olasznak 
és spanyolnak, melly nyelvek csak növelhelik a sikamlós olvasmá
nyok veszélyét; jobb latint taníttatni velök, de csak azon föltétel alatt, 
ha nincs bennök hajlam az á.ltudákosságra. A francziák legföbb ter-
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mészeti adománya: a j 6 ~rzék 8 a közvetlen ·gyakorlati haszonra val6 
tekintet, e téren is érvényesült tehát ; egyébirl\nt a t4readalmi tudo
mányokról keveset beszéltek s keveset is beszélhettek volna a rontó 
és üldözö zsarnokság alatt. 

Nemzetgazdasmat. Politika. 
Olaszországban a politikai kérdés felebbezhetlenül el vala 

döntve, s az elmék csak a haza szolgaságával megegyeztethetö nem• 
zetgazdászati feladatok szellőztetésével foglalkozhattak. Egész hal
mazával birok a könyveknek, mellyek hazám köznyomorait bizo
nyitják, s gyógyszereket sugallanak, de miudnyájan csak a percz 
szükségeit tartják szem előtt és szük látkörrel birnak. Még a mieink 
által a mult században megalapitott államismében vagy politikai 
mennyieégtanban is tul hagytuk magunkat szárnyaltatni az angolok
tól, kik blllcsészi szellemet vittek be abba, miként ezt Graunt észre
vételei a halandósági viszonyokról (1661), Petty politikai számtana 
(1691 ), King György észlelései Anglia természeti és politikai álllapota 
fölött, 8 Da venant Károly értekezése az U t a It r 6 l és k ö z l ek e
dési eszközökről (1693) bizonyítják. 

A nemzetgazdászatban ha nem egyedüli, mindenesetre tulnyo
mó volt a Colbertról nevezett kereskedelmi rendszer, melly a valódi 
gazdagságot kizárólag az érczekben kereste, mig a termesztményeket 
csak ugy tekintette, mint eszközöket azok megszerzésére. Ennélfogva 
változhatlanul meg Jön állapitva a gazdagságak összege, s egyik nem
zet nem szerezhetett azokból nagyobb részt a nélkül, hogy a másik
nak s~relmet nem okozott volna ; innen a kölcsönös ellenségeskedés, 
melly az akkori kabineteket vezette s arra birta az államokat, hogy 
kizárván saját piaczaikról az idegen árukat, övéiknek erőszakosan is 
bebocsáttatást eszközöljenek a külföldön. Illy módon bizonyos eszmé
nyi kereskedelmi sulyegyen hozatott be, minek alapul azon téves hit 
szolgált, mellynélfogva a pénzt tartották egyedüli gazdagságnak. Da
czára a kizAró rendszer káros oldalainak, mellyeket másutt jeleztünk, 
az az érdeme mégis megvolt, hogy visszaállitotta a basznos mester· 
ségek hanyatlott becsét, s felköltötte irántok a kormányok figyelmét, 
mellyek most mll.r pártfogásukba vették azokat, nemcsak jövedelmi 
ford.st, hanem a dicsöség és jólét eszközét is látván bennök; továbbá 
élénkebb forgaimat idézett elő az országok között, s utazások és föl
fedezésekre adott ösztönt. 

Mid8n a nyerészkedök egész serege az uj világra vetette magát, 
a befektetett tökék hosszu időn át nem folytak vissza, miért is hitel· 
lel kellett pótolni a hiányt; a keresked8k maguk is érezték elöoyét a 
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hiteinek, mellrnek :aeg~~yével :gyümöloaözökké tehetUk tökáiket, 
UlJ1&nazért fel is haaználták, uj alakot ad váD annak. A bank.ok, mb\y· 
)yek, mikéot láttu~, Olaszországban vették 6redetöket, eltii:Jtén fél6o
ken müködtek mint letéti intézetek, csak annyi jegy4ilt bocsátVán ki, 
mennyit a készletben levö,p&az~födlí~ött.j &,jegyek tehát nem voltak 
egyebek aaint•foJiga&bató·iga~lvé.(lyok,:baseolóao b mi váltó levele
inkhez, ·mellyek csak a 1pénz áthelyezését könnyítették. Ez azoDban 
bizanyosan csak ürügyül szolgált j s mert• a megszorult államok leg
azokottabb és legszerencsétlenebb eljáráaaiaak egyike ~ , pénz 
meghamisítása vala, a fizetések csakhamar miod ba nkjesyekben: köt
tettek ki. 

Velencze és Gen ua bankjai állami· intézetek v 0 l tak, mellyek a 
k0zjövedelmek~t ·kezelték; de Amsterdamban keres kedök állitottak 
egyet, mellynek czelja volt a készpénzt bankjegyekkel b•dyette
siteni a közforgalomban, hogy amazt a nemzeti gaBdaga4g jad.ra 
előnyösebb vállalatokba lehessen fekietoi. E rends-zabály aenáHon
tos.hb volt, mert ·akkoriban Holland mindenféla k~ot t, m~amieitott 
idegen pénzzel el volt árasztva, ugy, hogy ara uj egy kilenczeddel többet 
érvén, mind kivitetett, s bent nem maradt unyi,· meonyi .a váltók le
szá.mitolására elég lett volna. A bank csak belbecsök ezerint fogad
ván el a pénzeket, emelte a hitelt jegyei iránt. Amsterdam város ke
zesaéget vállalt a fizetésért, s a könnyebbség, mellyet a kereilkede
lemnek nyujtottak, növelte értéköket. 

Idáig jegyek csak való~tágos pénzre bocsátattak ki, azután arany 
és ezüst rudakra, mellyek a legnagyobb féltékenységgel örirdettek· 
Azonban belátták, mikép a kereskedésnek nincsszüksége készpénzre, 
a a hitel töke lett, még pedig annál tiszteségesebb, mert a hüségen 
alapult. Ekkor a letéti bankok forgalmi bankokká váltordak, több 
jegyet bocsátván ki, inint a mcnnyi készlet volt a pénztárban. A je
gy~k ~ulajdonosai ép olly biztosak voltak a viaszatérítés felől, mint 
előbb; csak a beváltásra val6szinüleg elömutatandó jegyek meonyi
ségét kellett kiszámítani, hogy készletben legyen a szükséges töke j 
a többit váltók leszámítolására vagy az ipar fejlesztésére forditbatták. 
Igaz, hogy a forgalmi bankok több előnyt nyujtanak ugyan, de ke
vésbbé biztosak, mint a letétiek, mert megtörténhetik, hogy a váltók 
nem fizettethetnek ki idejében; továbbá visszaélvén saját elvökkel, 
bukhatnak, aminthogy gyakran meg is buktak. 

A hitel-elmélot illym6don gyakorlatilag is mindinkább érvénye
sülni kezdett. Anglia a közadósság állandósitásával vetette meg· pénz
ügyi rendazerének alapját. Más államok váltság-alapokat léteaitettek, 
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s. itabár ezáltalmam sikerül t. ~ nekik meglldintetoi ·a közaklóalfi-got, 
de az elv érvénybeo maradt. Holland 165ó-beo esr.közölte az elal; 
törlesztést, ötröl négyre szállitván a kamatot, XI. Incze 1&85-ben 
nésyröl háromra. 

J"gt odomán y. 

A jogtudomány külö.nféle részeivel eokao foglal~oz1ak 1 legio· 
káhb tapasztalati irányban. Jacobus Godofredu.a harmincz éven-át fá.ra
dozott a theodgsiusi codex kiadáaa körül (166ó) a hallh·ILt&&ian mfivet 
teremtett abból. Gaudenzio Paganini 1638-ba.nmegtámadta Juetioiant, 
mert eltörölte a 6-rokonal.gi törvényeket, B kedveaöaek mut&tkoaott 
a nök jogai iránt. A régiséghez való ragaazkodásból t~h!t. az i"tott 
jocot hivta segély ül a természet-törvény elleiJ.ébe; miben . támogatta 
öt amaz egész, kizárólag classik"i Íiikola, melly gyalázta a Bysano.i
birodalom egy fejedelmét, hogy kiemelje Augustus századátudt jog
tudósait. 

Vaa Espen 

Van Espen Bernard ( 1646-1718), a löweni egyetem dísze, ko
rának legtudósabb canonistája, J u s e c c l es i as t i c u m u o i v e r
su m-á.ban, jóllehet nagyon felbaeználja Thomasiust, a nent·sdk 
ellenében pártolja a fejedelmeket, annál inkább, mert a · janeenieták
hoz csatlakozott, s védte a ezakadár utrechti érseket. T r a e t a tus 
historico-canonicus és Promulgatio legum eccle
s i as t i c a r um czimfi munkáiban eg,sz nyiltan tanácsolja a fejedel
meknek, hQgy ne törödjenek a kiközösítésekkel s gyengitaék az Egy
ház törvényeit. 

Olaszországbau mindig a gyakorlati és consuitiv jogtudom,ny 
volt fölényben, főleg Nápolyországban, melly szokásokhoz t\s helyi 
rendeletekbelll tartván magát, nem vehette alkalmazásba a kölföldiek 
munkáit. Gyakorlati eseteket vévén tehát alapul, roppant illynemli 
gyfijteményeket tettek közzé, s ezekhez folyamodtak az ügyvédek és 
birák, inkább a tekintélyek számára támaszkod ván, mintsem az éazre. 
Hiresek a római Sacra Rota s a nápolyi Sancta Clara törvl\nyezék 
döntvényei. Az elméleti, izetlen latin nyelven irt mfivekben és érteke
zésekben tulhajtott tanultilággal és scholaetikai sz.örszálha&Ggatá&ok
kal találkownk. A casuistikus szellemnek megfelelőleg nagyl!r&ámmal 
tétettek közzé e a u t el á k, azaz törvénykezési me1terfogások, mely
lyek segélyével ki lehessen játszani vagy át leheaaen hágni a tör
véo.yt, p. o. hogy valaki oe fizesse meg egész lartozáaát, l'l&gy ae 
veszit.ae el javadalmát a véghegvitt emberölés miatt, vagy hogy· Düa
tetlenüi követtethessenek el sértéaek. E tekintetben · hitesek voltak 
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Cipolla, Ferrario és mAsok. Az 1685-ben biborookká nevezett De 
Luca olasz nyelven irta meg D o t t o r v u l g a r e-ját, mellynek czélja 
volt a· nem szakférfiakkal is megismertetni a jogtudományt j a az alaki 
és törvényszéki jogcsavarások ellenében az é~zre és jó érzékre 
hivatkozott. 

A hűbéri és canon-jogi kérdésekben a jó érzék és okosság nem 
voltak elégségesek a positív gyakorlatok ellenében, miért is a törté
nelemhez kellett folyamodni. Igy kezdiSdött a történeti jogtudomány, 
melly olly sokat köszönt a nápolyi Francesco d' Andreának, ki nem 
annyira míivei, mint inkább. példája és elöadá.sai által Hin annak meg
indítója. A fl.andriai és apanyol ö1·ökösödést tárgyazó iratai mintául 
szolgáltak, mellyet utánozniok kellett másoknak, kik ama kér
dés.t vitatták, s illy módon mindinkllbb tágabb tért foglalt a jogi 
régészet. 

Ennek egyes részei már megvitattattak és értelmezve lettek 
Franczia- és Németországban j de miután egyes emberek fáradoztak 
a.ré11zletek körül, ollyanra van szükség, ki azokat rövidletezze s mint 
egy nagy épület anyagait feldolgozza. Illyen volt Gian Vincenzo 
Oravina (668. lap), ki észrevévén a római törvényhozás titkos kötelé
két a a vezérfonalat annak értelmezésében, forrásaira vitte viasza a 
jogtudomány t, a helyett, hogy szavakkal vesződött volna. A p o l g á r i 
jog eredete és haladáshól irottmüvében (1701-13) a ró
mai jog kültörténetét nyomozza, megkülönböztetvén annak korait és 
l'gymásutáni fejlödéseit. Régi kornak azt nevezi, melly a Xll. Táb
lára s a babonás tisztelettel őrzött alakiságokra támaszkodik j követ
kezik a közép, az értelmezölté és hivatalnokoké, mellyben a termé
szetes méltányosság méraékli a azavak zord szigorát j különbözö és 
bizonytalan az uj, Augustus alatt j a legujabban, melly Justiniannál 
késöbbi, a jog tudományos alakot öltött; hanyatlásnak indulván, Ir
nerius, Accursius, Bartholus, Cujaccius tolmácsoJók és értelmezök 
négy iskolájában uj életre kelt. Gravina a jogtudóstól megkívánja, 
bogyjártas legyen a latin nyelvben é3 történelemben, s jól tudjon 
okoakodni. Mindhárom tulajdonság meg van ö benne, s jól érti a 
másolás meateraégét; de inkább történettudós lévén mint bölcsész, 
valahányszor a tényektől fel akar emelkedni a jog eszme-tanához és 
érzektuli bölcseletéhez, mindannyiazor hiányos és ingadozó a Hobbea 
embertelen jogbölcsészeti nézetéhez hajlik, elismervén a bölcsebb 
jogát, mi, ha jól megfontoljuk, egyremegy az erösebb jogával. Nem 
látuott észrevenni, mennyi előnyt huzott a római jogtudomény a ke
reezténységböl j sem a canani és hűbérijogtudományban nem birt olly 
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jártassággal mint a rómaiban. Bartholuat és Godofreduat gunyolja, 
pedig nagy mértékben kiaknázta öket; Manutius, Cujaccius, Hoffman 
szintén nem kevés segélyérc voltak. Őt viszont Terraseon és Hugo 
használták fel; lehet, hogy Vico is meritett nála, kinek czélja volt 
bölcsészetet vinni be a jog ba; ö a jogtudományt gyakorlatira, törté
nelmire és bölcsészire osztja, s a tényeket mély elvontságoknak ren
deli alá, mellyeket századbelici meg nem értettek. 

l.eihnltz:. 
Midön Leibnitz mint huszonkét éves ifju Frankfurtban közzé

tette N o v a me t h o d us d o c e n d a e dis c e n d a e q u e j a ri s
p r u d e n t i a e czimü munkáját, nevetni ök kellett fölötte azoknak,. kik 
e tudomány megszerzését igen nagy nehézséggel és hosszas fárado
zással járónak tartották. Mindazáltal ez első müvében hAmulai lehet 
a kora tanultság összhangját az alapossággal, a széles olvasottsll.got, 
az eredeti eszméket, az erős értelmiséget s tömött irályát, melly ment 
az ifjaknál szokásos képzelgéstöl, rajongást611 kUlönczködést81. D i p
lom a c z i a i okmány· g y ü j t em é n y é n ek (1698) előszavában 
tömötten fejtette ki eszméit a természet- és népjog fölött. nA jog er-. 
kölcsi hatalom; a kötelezettség erkölcsi kényszer. Erkölcsi hatalom 
alatt azt értem, melly tulsulyt viv ki egy jóravaló emberben, mintha 
physikai hatalom volna. Jóravaló embernek azt tartom, ki minden 
embert szeret, mennyire azt az ész megengedi. A bölcseség a boldog
ság tudománya, s ebbőlszármazik a természeti törvény, mellyben há
rom fokozat van : szigoru jog vagy kölcsönös igazság; ruéltányosság 
vagyrosztó igazság; jámborság és becsületesség vagy átalános igaz
ság. Az igazság szabályain kivül, mellyek ezen, természettörvénynek 
nevezett isteni forrásból származnak, van még akaratlagos törvény 
is, melly a szokás, a tekintély vagy valameily felebbvaló által álla
pittatik meg. Igy a polgári törvény valamell y köztársaságban az állam 
legföbb hatalma által szentesittetik; mig a nemzetközi akaratlagos 
törvény a nemzetek hallgatag beleegyezése által állapittatik meg. Ez 
azonban nem kötelez szükségképen minden nemzetet és századot, 
mert az indiánok gyakran különbözöen fogJák fel az európaiaktól a 
nemzetközi jogot, s mi magunk között is megváltozhatik az, idő for" 
gásával. A nemzetközi jog alapja a te1·mészeti törvény, melly az idök 
és helyek szerint módosul." Ő azt tartja, mikép a régi nagy törvény
hozók u okoskodás erejét, finomságát, mélységét illetőleg nem en
gednek a legjobb mérnököknek; helyteleniti Justinian törvényeinek 
eszközJött beosztását, ujat sugallván a helyett, a természetes rend 
szerint létesitendöt1 s bár egyéb tanulmányok miat+ felhagyott ezek,-
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k~,,mtatiaz.álu.l halh.tatl&n éndemet •zerraett magáDak azzal, hogy a 
M~lflloktl4nyt ösezek.ötötte· az erkölcsi bölcsészet tel, a történelemmel 
és Df~lvéezeUel. 

Do ma t. 
·L.oibnitz tervét Domat János (1625-95) létesitette, term é

szete.s rendjök ezerint osztván be Jue~inian polgári tör
v é n y e i t. Pascal honfia és leveleinek bizalmasa, ezerény en és ,jám
borul élt, miként port-royali barátai, .s a szegények között akart 
eheméttetoi. Rogy f'dlemelkedjék az igazsig iBmeretéhez 1 ~ktassa 

tiienbátom gyermekét, egy Ertekezést irt a polgá.ri tör
" é n y e k r ö l, mellyet caak a király parancsolatJára t11tt közzé, e 
mélly ugy tekintetett, mint az elméleti és gyakorlati jog\udomány 
le~obb emléke Francziaoradgban. Tanulmányozta a mértant, melly 
sseriot · átaJános •lapelvekböl indul ki, hogy lánczolatosao részleges 
m~ha.tár.ozásokhoz j11sson j kiválólag bölcsészi jogtudóe lévén, meg
kérdi a multat a jövö nemzedék éa·dekében, utat nyit a törvények.át
alakitására, e a tör'fényboaáat a kereszténység fényénél az igazságra 
akarja alapitani. A CIÍm maga mutatja, milly keresztényileg hitt ö a 
táreadalmi viszonyok okszertt rendszerébe j de mint jogtudós a pol
gári rend föltétlen érvényét vallotta, ugy a mint az tényleg meg van 
állapit va. Az ellenmondás kikerülése végett föl kellett tenni, miszerint 
a polgári rend összhangban áll az észleges elvekkel, ugy hogy ba a 
tökéletes jognak akarunk birtokába jutni, erre nézve nem szükséges 
~yéb, mint e két elemet egymáshoz közelébb vinni, s azok logikai 
összefüggését föltalálni. Ime ez Do ma t végkövetkeztetése ; a honnan 
mig egyrészt a v alóllágbeli társadalmat ugy tünteti fel, miot törvényes 
tényt, másrészt a tökéletes természeti méltányosság elméletének fel
állitásán fáradozik. 

B~látta ö, mikép az átaláoos igazságszolgáltatási alapelveket, 
mellyek.re a régi jog támaszkodik, nem nyujtják az erkölcsi törvény 
pabályai, mellyek a lelküsmeret parancsoló érzetén, nem az ész
ezerü nyilvánvalóságon alapszanak; tehát magasabb elvig kell vissza
menni. A lelküsmeret tiltj~ az ölést, pedig ollykor meg van engedve, 
máskor meg épen kötelesség j miféle fensőbb törvénynél fogva til ta tik 
tehát átalá.ban az ember-ölés, s parancsoltatik ollykor? A régiek nem 
ismerték e fensőbb forrását a. jogoeságnak, s azért hozott törvényeik 
majd fölemelik az emberiséget, majd lealaceonyiyák azt. Domat e 
forráshoz emelkedik, az ember végczélját a legfőbb jó, vagyis az 
-n biniaában találván fel; miértis törvényül. állítja a .legfőbb jó 
syakorlati szeretetét, melly legfőbb jó csak a . hasonlókkal való 
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egyesülés utján ~rhetö el, ugy hogy a ·törvMJy oda nl8fY ki: gyako~ 
latilag szeretni felebarátunkat a lt•g·róbb jó y~gett j szeretDi Istfiat at! 
emberekben. 

Igy viszi í) Le a kereszténységet a jogtndományba, bonnan azt 
a prolestansok és nyelvtudósok kiküszöbölték, s a jogot a neretet 
legHSbb törvényének méltóságéra emeli, mellynél fogva nem elég csak 
tartózkodni mások megkárositá~á.tól, hanem segiteni is kell, Mig a 
régi jog felhatalmazza a birtokost ngy élui vagy visszaélni Javaival 
a mint akar, hamindjárt az egész emberi nem éhen veszne is el, ez 
uj jog kötelességgé teszi a szrgények segélyzését, mert mindeo em
bernek, ki társadalombAn él, joga van ott élni. Midlln kétes esetek
ben a római jogtudomány eJtibbre teszi a positív törvény szigoru kö
vetkezményeit, Dornat méltányossággal akarja azt értelmezletni. 
Amaz, hajthatlao logikával, a végrendeleti öröklisödést többre becsUh 
a törvényesnél; Dornat sz tikségesnek találja a törvény es örlikösödést 
a végre, hogy a társadalmi élet kötelmeivel az anyagi eszközök is át
származtassanak, mellyek szükségesek azok teljesit~séhez j miért is a 
társadalmi akaratot eléje teszi az egyedének. Közjogi téren a hatal
mat nem ugy tekinti, mint magán tulajdont; szerinte a fokozatok 
és állapotok a politikal test fentartására irányuló hivatalok. 

Illymódon isteni jog eredettel birónak tiintetv~n fel a fensösé
get, nem sziikség tovább kutatni a jogos és az igaz csalhatatlan szer
vét. Dornat jogtudomáoya, bár dogmAit tekintve ollykor ki nem 
elégít, a gyakorlati alkalmazásban emberies érzelmeket és jó elveket 
sugallt. Mi az elméletet illeti, Dornat nem emelkedett fel a folytonos 
haladá.11 törvényéhez, s az ös bün hitágazatliban kereste eredetét az 
ember közötti egyenlötlenségnek, s az önmegadás kötelezettségének. 
De már gyökeres ujitást jelzett a bölcsészi iskola, mellynek egyik 
híve, Malebranche, h'ozzáfogolt az erkölcsi törvény eszmeelvi elméle
tének felállftásához, mig J.eibnih és Wolf az egyes emberek s az 
egész emberiség tökA!yesedP.se feló való haladás formuláját állapi
tották meg. 

NBG'I'VBNBGYBDIK :F:BJBZBT. 

T ö r t é n e lm i t udom á n y o }1. 

A világ jobbao megismerte önmagát, a mindinkább· képeaaé 
vált felfogni az események ama folytonou4gát, melly a r~i u.-"4!1-
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dékeket az ujakkal összeköti; de a történelem segéd-tudományai 
inkAbb csak az ismeretek, mint a nézletek körét tágitot.ták. 

t'öldlrh·á~. 

A várakozásoknak nem felelnek meg az utazások gy~mölc:~ei, 
mellyek fölött mi már XIV. könyvlinkben tartottunk szemlét. A flo
renczi Cosmo Bnmetti s Giambatti!lta és Girulamo Vecchietti Cosen
zab61, utaztak és észleltek, de értesítéseiket nem tették közzé. A 
római Pier Della Valle 1614 után Töriikországról, Perzsiáról, Indiáról 
irt; tanultaágra nm ta tó müvében összehasonlí tásokat tesz s emlékekre 
támaszkodik, de meaéket is szö be. Francesco Gemelli-Carreri Ná
polyból, szárazon tette meg a föld kiiriili utat 1698 ban, s módszeresen 
beosztott értesitése több nyelvre lefurdittatott; igen hi:~zékeny s talán 
igaz, hogy látott gyanánt adta elő, mit c8ak ballott; mindazáltal az 
ujabb fiirkészetek sok részletre nézve igazat adnak neki. Jobbak a 
franczia Chardin, Bernier, Thevenot, Tavernier keleti utirajzaik. Neu-
hof a holland követséggel Chinába ment, s mint jó észlelő irta azt le. 
Egyéb hollandok is tettek közzé ulirajzokat; az angoloktól keveset 
birunk, s ezf'k kö?.iitt legnevezetesebb D4mpier Vilmosé, melly a föld 
körüli utat h:ja le (1697). Kireher Chinárr'JI, Ludolf Abyssiniáról adtak 
jó értesitéseket, mint kik saját szemeikkel láttak. A jezsuiták müvei 
még mindig legjobb forrás ul szolgálnalt Cbinára vonatlwzólllg. A kez
detleges müvek kevés figyelmet érdemelnek. 

Összehasonlítva legjobb földképet, mellyet 1651-ben Sa.m3on 
Miklós tett közzé, fiáé val, me Ily 1692-ben jött ki, látjuk, milly csekély 
haladást tettek ez időköz alatt a földrajzi ismeretek. A földabrosz
készités tudományának a páriz~i DcJlisle Vilmos (-1726) volt meg
alapitója, ki CaReini vezeté~r. alatt flolgozott, s felhasználta a csilla
gászati és tudományos fölfedezéöeket. Vineenzo Coroneili atya, temér
dek könyvnek sze1·zöje, Párisha. hivatván két, tizenkét láb átmériíjü 
földgömböt készitett, mellyek azonhan inkább esak a XIV. Lajost 
dicsérő felirataikról nevezete~ek. 

Kt>h•ti irodalom. 

A keleti irodalom jó müvelökre talált, kik azonban mindig csak 
a bibliai tanulmányokra voltak tekintettel. 1657-ben jött ki Brian 
Walton P o l y g l o t t á-ja, kilencz nyelven, melly kevésbbé fényes 
kiállitásu, de teljesebb és alkalmasabb mint a párizsi Lelongé. Hot
ticger H is t o r i a o r i e n t a l i s-a (l 660) nem érdemli meg hirét, 
mellynek örvendett. Bochart ( -1667) roppant tudományt árult el, 
különlh!en tekintettel a héber DPpre ; de szónyomozásai hitelt vesztet-
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tek. Pocok ( -1691) nagyszerüen előmozditotta az arab irodalm~ t A 
luccai Lodovico Manacci atya lefordította és megczáfolta a Korant, s 
Rómába hivatott, hogy arab nyelvre tegye át a Bibliát; az örményre 
is kiter:jesztette figyelmét. Valóságos korszakot képez HerbelaC Iti b
l i o t b e c a o r i e n t a l i s-a (l G97), melly annyi nj tanulmányok utan 
sem sz ti nt meg érdekes termi. G::.lland lefordít ván az E z e r e g y é j
s z ak á t, népMzerüsitette Arabiát. H y de (V e t e r um P e rsarum 
e t Ma g o r um r e l i g i o n i s h is t o r i a, 1700) első értelmezte Zo
roaster vallását; de járatlan volt a perzsák régi nyelvében, s gyakran 
tévutra vezettetelt a mahomedán tolmácsok által. Az indián nyelvek
hez nem értettek a tudósok, habár a tamuinak s talán több misnak 
i~ voltak már nyelvtanai. 

Ri•gt\r~zt>t. 

A régészet terén a tudósoknak még miodig me~volt azon hibá
jok, hogy ezerettek aprólékosságokkal foglalkozni, de már nagyobb 
ovatossággal jártak el ; s mig az előbbi században hitelt adtak a viter
bői Anniusnak, most csakhamar meghazudtoltattak az E t r us c a r u ru 
antiquitatum fragmentá-i, mellyeket 1632-bena megcsala
tott vagy csalni akaró Curzio Inghirami adott ki. Giovanni Meursio 
igen ifju korában fogott Görögország s fökéf Athenére vonatkozó 
mliveihez, föltárván annak eg(;~z polgári és tudományos állapotát; 
melly munkátaztán Ubbo Emmio Vetus Oraecia iliustratá
ja (1626) s Petitnek az atheni törvényeket értelmező Commentárja 
(1635) egészitették ki. Cluwer Fülöp Germania antiqua (1616), 
s még inkább ltalia antiqua (1624) czimü munkái becsesanyag
készlettel szolgálnak. Spanbeim EzechieJ tanulmányoata ehö az ér
meket, ki nemcsak azok hitelességére és ritkaságára volt tekintettel, 
hanem feltüntette a hasznot is, mellyet a történelem búzhatna belőlök. 
De ez alkalmazást mar előbb eszközölte Filippo Paruta Si c i l i a 
descritta con medaglie (1612) czimü munkájában, mellyet 
aztán má·wk s különö~:~en Torremuzza folytattak. Vincenzio Mirabella 
a régi Siracusa alaptervét, Prospero Parisio Nagy-Görögország ritka 
érmeit ismertette. Le Vaillant sok érmet hozott magával kelt:tről, 

föle g a Seleucidák korából, s a történelem fel világositására használta 
azokat, melly munkájában higgadt megfontolással és mársékelt k.ét
kedéssel já-rt el. A franczia akadernia számos ét·tekezései mintaul 
azoigálnak e téren. A legjobb éremtani rendszert Jobert állitotta 
fel S c i ~ n c e d e s m é d a i l l e s ( 1692) czimü munkájában. 

Mások az egyes országokra vonatkozó feliratok fürkészésérl.l 
adták magukat; itt azonban a ct~ekély itészet tévelyekre vezete~t, 



blellyeket aztán a következök biin utánmásoltak. Olaszonzá.gba11 ne
vezeteaek a Bell()rik,aFalconierik (Inscriptiones athleticae) 
s még inkább az urbinói Rafaele Fabretti (1618-1 700), ki a milly 
szorgal:maaan gylljtötte, t!,poJiy éleselmüleg fejtegette azokat. A Ró
ml.ban reábizott közhivatalok nem vonták llt el a tanulmányoktól, a 
kutatva a romokat, Latinrnot lovon járta be, melly azt a azoktat vette 
fel, hogy ruihelyt valami régieéget látott, mindjárt megállott. Müvei 
kösöl legjelesebbek három értekezése D t1 a q u i s et a q u a e d u c t r 
b u a v e te ri s R om a e, s egy más a Trajan oszlopa fölött (1680 
-83); továbbá feliratgyiijteménye, melly hiteleaség tekintetében eleö 
az akkori müvek klizött, s mellyben a feliratok ugy vannak beosztva, 
hogy egymásra világot vessenek. A nagyobb fürkészetek teréül mio· 
dig Róma szolgált s Giovan Giustino Ciampini ( -1698) ott fejlegette 
a ~~~&en t régiségeket (V e t e r a m o n u m e n t a), az elsö templomok 
eredetét, azok szerkezetét és rakmüvekkel való diazittetéeök módját; 
ho111zásaólott az akkoriban szell8ztetett kérdésekhez: valion az Egy
háll kezdettöl fogva kovásztalan kenyeret használt-e? átvizsgilta a 
Pontificalét sAnastaeius Bibliothecarius Pápák életrajzai 
czimfl munkáját. P .. Jua régiségeit Lorenzo Pignoria (-1631) ismer
tette, egyike a li!gnagyobb tudósoknak, ki megkisérlette fellebben
teni a fátyolt Egyiptom hieroglyphjeirat, s fejtegetni az Is i s-t á b lá t 1). 

Az egyes régiségek értdmezöi közöl legtöbben elvesztették jelenHí
ségiíket az ujabb fölfedezések után. 

Kor-tan, Tudomimyo!I!!Bg. 

Megvilágíttatván a régészet által, a kor-tan ( cbronologia) önálló 
tudomány lett. Említést érdemel e téren Giacomo Usserio ( -1656), 
kinek rendszere igen alkalmas mindazoknak, kik nem foglalkozhat· 
n•k rés~leges fürkészetekkel, t> Bollttuct, Calu1et, Rollin által is elfo
gadtatott. Ő a héber szöveghez tartotta magát, de Pezt•on Pál (A n t i
q u i t é d e v o i l é e 1687) a Helvf'nf'k szerint akarta mPgállapitani a 

1 ) Ez, mielött ujabb fölfe<leds~k történtek volna, a lcfdelesebb egyiptomi 
e111lák gyan6ot szerepelt,· boasza ó, szélessége 3 láb, fekete mázaal bevonva., 
mellyre ezüst körvonalas ábrák vMnnak rajzolva. R6ma kirabolta~ása után egy 
kodc1 Bembo bil)omokoak adta azt el, kinek régiségtárAból a maotuaiba jutott. 
Az 1630-ki rld)l" alkalmbal eltünt s többé mltsrem tildtak fe1'31e, mlg végre 
8f7 ••4111&do61 t~bb idö el,elte uto a turini régiségUrbiUl találtatott fal. boi 
(01iq~ egy !deiJ "' páriui. N•poleoo-muzeumban öri1tetett volpa) J;DQs&,!-DAig i• 
mervao, a a legfő~b régészeknt\l ezolgált tanulmány ta\ruáql ; moet azonhan 
mlr azt tartják felöle, hogy nem erorlet.i mü, lmnem Hadrian rsászár iilnjé
liea k~•~wt. 
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kor-tant, mi nagy megütközést szült, mintha a Vulgatat támadta volna 
meg; mindazáltal rend11zere csakhamar elfogndtatott. Kevésbbé szi
lárd léptekkel haladtak, kik más netuzetek idő- tanát akarták meg· 
:tllapitani,p. o. MarHhand J:inos Canon cLronicus negyptia
c u R· ában. Petannál é!.l ScaligArnéljóval h:lüább állanak az ola11z Leone 
Allacci (D e me n R 11 r n t P 111 p o r u ·u), Giarubattista Riccioli (C h ro
n tliogia reform a tn), H a eliesért Veceldetti (De anno pri
m i t i v o). 

Newton után silkan u napéjegyenek eliíbbrehaladása 8 az inga
dozás által okozott égi változatok nyomán akarták meghatározni a 
kor-tant, olly módon, hogy összeluuwnlitották az égnek egy adott 
korbani állapotát a mostanival. De a régi észleletek igen tökéletlenek 
voltak, 8 cs.tk ad1ta lehet rájok építeni, mióta Görögország
ban a valódi caillagáHzat megszülernlett, ez pedig nem valami régi 
rio log. 

Hinn d1 i n i. 

Frances~.:o Bianchini Vel'ona bM (WG::!-17:!9), az Ottoboni-ház 
könyvtárnoka, sajátságosan járt el az t>gyr!ternes történet (1697) kö
rül, emlékekkel pótolván az irók hnllgatagi!ágát a lwrra vonatkozó
lag. Sok jelvet megfrjt, és és;r.reveszi, rnikép egyoémelly fölvett tény 
nem egyéb regénél; a trlljai háborura s;r.erinte a kereskedelem adott 
okot, s Helena annak HzahaJ~ágát ábrázolja; illy modorban fejtegeti 
i) a regetant Cllupán az liRR)'l' monarchia alapitásáig jut el, s az utóbbi 
fölfedezések következtében végkép elavult. A mennyiségtanban igen 
otthon volt, tanulmányozta a Venus bolygót, s a rúmai karthausi ko
lostorból egy 1lélvonalat határozván meg, egész az Ád1·iai és Tyrrbeni 
tengerig szándékozott azt nynjtani. Ez nem vonta iit el a régészettöl, 
5 értelmezvén Augustus családjának a Via Appián akkoriban fölfede
zett sirboltját (Columbarium), rnP.gvilágitotta a római szokásokat, 
kimutatván, mikép ama fejedelern házában körülbelül hatezer rab
,;zolga forgolódott, kik köziitt a mun ka annyi•·a fel volt osztva, hogy 
egy semmi mást nem tett, hanem csak a császárné által font fonalat 
mértP-. a másile fülbevalóit iírizte, a harmadik ölehét ápolta stb. 

llagllnbctThl. 

Különés jelenség volt a fl,)renczi Antonio Magliabcccbi (lti33 
-1714). Ékszerész ruesterségre ad\'án magát, szenvedélye a köny
vek iránt megnyeri neki Medici Lipót bíbornok kegyét, s III. Cosmo 
reá bízza az általa alapitott könyvtárát. Igazi könyvmoly lévén, leg
nagyobb utja az volt, mellyet Pratoha tett egy kézirat megtekintése 
v~gett. Idomtalan, durva. minden gyöngéd érzés nelkül, egészen 

XVI. 4Ü 
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magányosan, egyetlen szolga nélkül élt; öltözete szeonyes és ron
gyos volt i inget oem váltott, mig foszlányokban le nem szakadt ró~a; 
egész nap ezékén ült, ott aludt, evett, soLa meg nem szakiha olvas
mányát i az étek-maradékok jegyülszolgá.ltak neki a könyvekbe~, 
vagy összerohadtak az iratok rendetlen halmaza közüt.t., mellyek egye
düli butora voltak szobájának. Kezei Olelegitése végett szénserpenyűt 
tartott, mellyet a nagyherczeghez is magával vitt, s midőn egykor 
abból ruhája tüzet kapott, észre nem vette, mig testét össze nem 
égette. A mit csak olvasott, mind megtartotta emlékezetében j a fel
halmozott könyvek között csak ugy emlékezetLől egyszerre fel tudta 
találni a mellyekre szfiksége volt. Ugyanazért mint élő könyvtárhoz 
folyamodtak hozzá mindenfelöl a tudósok, 1) s ö egész kimeritöleg 
felelt, még a lapokat és szavakat is idézve. "En soha semmit nem 
jegyeztem fel abból - írja Fontaninihoz 1698-ban - amit olvastam, 
a miért már fenséges fejedelmeim is megróttak. Sok windenféle do
log forog az eszemben, de nem bízhatom emlékezetemben, s fölkereRni 
azokat majdnem lehetetlen, mert könyveim mind össze vannak hal
mozva .•.. minélfogva ha egyre szükségem van, kétszázat kell be
lyéböl kimozdítani ... Az igen nemes Rostgaard ur bizonyságot tehet 
róla, mikép Libanius munkáinak második kületéhez akarván jutni, 
rögtön megr.tondottam neki, mdly helyen van, de kénytelenittelett 
elöbb mintegy ötszáz, ívrétnyi könyvet felhányni, mellyek alatt el
tejtve volt. A kivánt felvilágositásokkal szolgálhatnek, a nélkül, hogy 
utánok kellené néznem; de semmi esetre sem adok hitelt emlékeze
temnek, a nélkül, hogy felkeresném azokat a könyvekben, mellyekben 
olvas tam." Készségének, melylyel az egész világ kérdéseire vála
szolt, a dicsvágy ezolgált indokul, s czélját csakugyan elérte, mert 
igen nagy hirben állott. De a ru i Ily udvarias volt az idegenekhez, ép 
olly mogorván és megvetőleg bánt nemzetbelieivel ; kölcsönös félté
kenységet keltett közöttök s örült, ha látta, miot becsmérlik egymást; 
szamárnak nevezte Vivianit, megmarta Redit, Magalottit, Coecapanit 
s másokat j de ollyanok sem hiányoztak, kik viszont öt marták meg. 
Semmit sem irt; s mi, kik a képesseget a tények szerint szeretjük 
mérlegelni, tartunk töle, hogy azok közé kell ötet soroznunk, kikre 
nézve, ha a hirnevöket meg akarják tartani, sztikMéges, hogy ne te
gyék közzé a dolgokat, mellyeket igérnek. 

I) Az anagrammlr.k között, mellyek akkoribau nagy keleodoségnek örven. 
dettck, Jeginkább tetszik nekem a két követkczö: AntoniU8 Magliabecchi'UI = Is 

11111n bibliotMiltJ m '!J fia SR f.lt~a.ng~lia'r& T.•rri~~!.li1tr = Er1 "irescit GaJ.ileua altfr, 
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Hozzá haRonló kitllincz tudós volt a sospellói Raim~.ud Tb~ophiÍ 
jez~uita is (ln 83 -l üü3), ki visRzautasitotta · a genfi püs,Pökséget, és 
Chamheryhen levelezést kezdvén Monod atyával, kit nkkor Richelieu 
a montmei.llani várLan tartatolt fogva, magára vonta a bíbornok La
ral'!"ját, minek kiivetkeztében elfogo.tott és Wn·ényszék elé állittatott; 
ekkor ugyan :irt:1tlannak hizmi)'Ult, ;de 8zoküsuk lévén a hatal•nasok
nak hajtani a dolgot, hogy he 11e kelljen vallani igaztalanságuk~t, 
ismét f,)gságba ke•·ült, honnan aztán kiMzabadulv:in, megnyerte a pá
pai követ kegyét, és 11ok nwgLizatásLan részesült. 1\Üntegy kil~ncz
venhárom munkát irt, mellyekC.m semmi nyoma a reszelönek, s gú
oyoros szelletnének szabad fék et engedett a jansenisták. ellen. Roppant 
tanultságát miutegy rostán út szúrja szét müveiben, ugyanazért a 
czim soha sem felel meg fillvett tárgy ának, s például a me g á l d o t t 
r ó zs á r ó l szóló értekezésében a negyvennapi böjtről beszél.•). 

Uat·do ni u. 
Nem épen il'igyh:ndii hirnévre tett szert a quimperi Hardouin 

János jezsuita is (l G46-lí20). Senki scm bátorkodvá.n hozzáfogni 
Plii:J!us kiadásához a danpbin használatára, ii vállalta azt magára, 8 

bámulatot keltett; de a giíg, me Ily öt e miatt ruegszállotta1 másokat 
arra ösztönzött, hogy kimutassák a sok hibát, mellyek elkerülték az 
ö tigyelmét. V édirata olly szörszálhasogatú s annyira telve van elleo
mondásokka.l, hogy inkább ezek tették öt hiressé, mint t;multsága. 
C h r o n o l o g i e e x p l i q u é e p a r l e s m é d a i ll es czimü mun
kájában azt vilatta, hogy a régi törtéutt a XIII. században gyártatott i 
a classikusok közöl is esak Cicero, Plinius, Virgil Georgica-i, florácz 
satyrái és levelei jutottak el hozzáok; a többi szerzöket miod a kö
zépkori szerzetesek költötték, kiknek kimutatja nyelvhibáit; Cassio
dor, Isidor és ~>zen t J usti n iratait csalásnak tulajdonitotta i a zsina
tokat, mellyek gyüjteményét njra nyomatta, többé-kevésbbé képzel
teknek tartotta a trideotiig. E merész itészet fenyegetni látszott a 
Szcntkönyveket, miértis állításai vi~s7.nvooására kényszeríttetett, de 
azért tovább is igy járt el; egyébiránt fáradhatlan munkás lévén, s 
igen jó emlékező tehetséggel és kitnrtcí figyelőképességgel birván, a 

1) Megemlítjük itt Giulio Cesare della Croce-t, ki a bolognai Persicetoban 
sz ületelt; mint ezegén y árva, egy kovács, nagybé.tyja é.ltal JJeveltetvén, Bologné.
ban mühelyt nyitott, s kedvet kapvin az íráshoz, sok igen darabos muokát adott. 
ki, mellyek közöl legnevezetesebb a Bertold<J czimü. AE iamételt kiadások nem 
vonté.k llt el a· kové.ca-m~st!•r~&gtöl, s c ;ak ör~g lwr:íhan fogadott. el évpllnst 
bolognni nrt~lttól, 
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legelsiS tudósok sorába emelkedhetett, ha annyira nem ezeretett volna 
különczködni. Vitatta, mikép H omer eszméjét sem dicséröi, sem rá
galmazói (akkoriban folyt fölötte a harcz) fel nem fogták; szeriute a 
költemény hlíse Aeneas, s czélja vigasztalni a trójaiakat szeren cllétlen
ségeik közepette. Ama lánczolatnál fogva, melly a tévelyP-kép ugy, 
mint az igazságok között létezik, ö Jansen iul'lt, Quesnelt, Cartesiust, 
Malebranchet, Arnauldt, Nicolet és Pascalt egyformán istentagadó
nak tartotta. 

Kilenczvenkét müvében elszó•·t különcz állitásain nehezen fog 
valaki megnyugodni 1), s nem kivánatos, hogy felülkerekedjék az ő 
történelmi skepticismusa i de ha valaki, ö ismerte a régieéget és nyil
tan ítélte azt meg, wintegy sejtelmével birván a mostani kritikai 
merészségnek, és segitett roegingatni ama vak tiszteletet, roelylyel 
akademiák és tudósok viseltettek mind az iránt, mit a régiek hagytak 
reánk. Hogy miként hányatott meg e kérdés Francziaországban, más
helyt adtuk elő. Ba co már egy igen szép igazságot mondott ki, melly 
ezerint az igazi régiek mi vagyunk, s a mi a világ régiségének nevez
tetik, az annak gyermekkora. Tassoni elég bátorsággal birt vitatni, 
mikép az ujabb idők new állanak mögötte a régieknek. Lancillotti 
jóllehet áldozár és sok akadernia tagja volt, annak bebizonyítására 
vállalkozott (L' O g g i d i, o v v e r o g l'i n g e g n i n o n i n fe r i o r i 
a i p a Bs a t i), mikép a világ nem hanyatlott erkiilesil eg, sem na
gyobb bajoknak nem lőn alávetve mint elöbb, sem az értelmi erök 
el nem fajultak. Munkáját fejezetek helyett ki á b r á n d u l ás ok-ra 
osztotta, windenkiben egy-egy elöitéletet küzdvén le; nyiltan, hatá
rozottan, tanszerüleg ir i s Fa r fa ll o n i d e g l i a n t i c h i st o r i c i 
czimü munkájában gúnytárgyává teszi a régi szerzök hiszékeny
ségét, sok ujabbat megelözve a római történelem itészelésében. 

Az angol theologus llakewill György, a világ kormányzásában 
nyilatkozó isteni hatalom és gondviselés mallett irt A p o l o g i á j á
ban (1627) szintén tagadja a természet amaz iirökös és egyetemes 
hanyatlását, mellyet némellyek még a csillagokra és elemekre is ki 
akartak terjeszteni. A mi különösen az embert illeti, tulzott nak állítja 

1) Érdemesnek találjuk felhozni egy sirfeliratot, melly rel\. készült: Jn ex
spectatione judicii - hic j ace t hominum paradoxolatos - natieme gallus, religione 
juuita - orbis litterati portenium - venerandae antiquitatia cuitor et depraedatpr -
doae/ebricitana - 8omnia et inaudita commenta vigila'llll edidit - acepticum pie eg it 
- credulilate puer - audar.ia _iuvP.ni-' - deliri is -'ene;r. - verho dicam, hic j aut 
ffarduimu. 
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a régi világ erkölcsi jellegét, fllleg vonatkozással a rómaiakra; s tu
domAnyos tekintetben BP.m ismeri el a régiek feosöbbaégét. A vitat
kozás hevében olly itéletekre hagyta magát rsgadtatni, mellyeket a 
jó érzék visszautasit; de senki sem tagadhatja meg töle a nagy ta
nultságot ; habár élénkségben hátrább áll Lancillottinál, kit ug/ lát
szik nem ismert. 

Történelem. 

A Maurinus atyák, kik 1618 ban vitettek he Fraucziaországba, 
tudományos müveik által tüntették ki magukat, miben nekik jó pél
dával D' Acbéry járt eiül, ki S p i c i l e g iumának tizenhárom kö
tetében sok általa fölfedezett okmányt tett közzé. Sainte-Marthe 
1656-ban fogott G a ll i a C h r í st i a n a czimü roppant munkájához, 
mellyet társai a tizenogyedik kötetig folytattak. Edmond Marténe és 
Ursin Durand, az ö hü munkatársa, azonkivül hogy résztvettek a fen
tebb nevezett munkában, kiadták a T h e B a u r u B n o v u a a n e c d o
t o r um-ot, továbbá a régi irók s a történelmi, dogmatikai és erkölcs
tani emlékek gyüjteményét. Szintén onnan került ki a d a t um ok 
i g a z o l ásának m e B t e r B é g e is és Francziaország története; 
Felibien a St-Denis apátság és Pariza történetét irta meg, Lobineau 
Bretagne-ét, stb. Sz. Ágoston müveinek kiadása a kegyelemröl foly
tatott vitába bonyolította az atyákat. 

Jean Mabillon, a Reims melletti Saint-Pierremontból (1632-
1707), kilencz kötetben tette közzé a benczésrendü ezentek okmá
nyait, azután az A n a l e c tá-k négy kötetében gyüjtötte össze, a mi 
kiadatlant talált Német-, Franczia- és Olaszország könyvtáraiban; 
megírta Rendének évkönyveit, a mintául ~zolgált másoknak nagy 
fontosságuértekezéseivci:De re diplomatica és De studiis 
. m o n a a t i c i ll, mellyek ben, Ran cé ellen, a ezerzetesek tanulmányo
zasi kötelezettségét réginek vitatja. D iplomatica· jáért Coibert busz-
ezer franknyi évpénzt rendelt számára, de ö visszautasitotta: "Szegény 
vagyok és szegény szülöktöl származtam. Mit mondanának, ha a ko
lostorban keresném azt, mit a világban nem mertem volna remélni?" 
Le Tellier berontatván öt XIV. Lajosnak, igy szólt: "Bemutatom ön
nek országa legtudósabb emberét;" mire Bossuet: "Tegye ön hozzá, 
és a legalázatosabbat." Bernard de Montfaucon (1655-1741) azt 
hitte, hogy a görög atyák kiadásához világi tanultaágra van szük.sége, 
s a pap1rról, az alexandriai világító toronyról, s több más illyesről 
értekezett. E két utolsónak mi különösen le vagyunk kötelezve, mert 
I t e r i t a li cum ét! D i a r ium i t ali cum czimü munkáikbaD sok, 
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hazánkra vonatkozó doigot napfényre hoztak és értelmeztek, jóllehet 
~yakran tévescn. 

Miként Mabillon a benczés rendet, ugy tiibb mások J11egismer
tették a rendeket, mellyekhez tartoztak. S minthogy a zárdak nyu

galma B a kölcsönös támogatfis könnyítették a flirkészeteket, az e.gy
házi történelem kiválólag meg liín világítva. 

Nem kevesebb dicsére.ttel ~PJiittetnek Godefroy, Baluzius, 
D~cange, Ruio~l't 11 mások müvei. Az oratodanus Tho.massin Lajos 
terjedelmes értekezést tett közzé az F~ g y h á z i fe g y e l em r ö l, s 
több másokat a kegyelemről, az uzeoráról, az Egyház egységének 
fentartási eszközeiröl. A ferenczi rendü Pagi Antal Baronius É v

köny v e i t értelmezte, évröl évre ldjavitván azok hibáit. Oderigo 
Rinaldi, trevisói oratorianus, ll fl8·tól 1565-ig folytatta, azután pedig 
kivonatolts azokat akkm·iban szokatlan szabatos irálylyal. A novarai 
AgostinoTornielli (1610) Annali del vecchioTestamento 
czimü munkája bevezetésüt azoigálhat Baroniusnak. Monsignor Marco 
Battagli ni a zs i n a t ok á t a l á n os t ö r t é n e t é t írta meg hossza
dalmásan és hiányos ité~zettel, mi Bernini E r e t n e kB é g ek t ö r
t é n e té-röl is áll. Ferdinando Ughelli florenczi eistercita, első készi
tette el az összes olaszor<~zági püspökök sorozatát, okmányokkal 
kisérvén azt, me Ily mü nyolcz évvel el ö zte meg ( 1642-48) a G a ll i a 
C h r is t i a n á- t. Rocco Pin·o a Si c i l i a Sa c r á- val .toldotta 

azt me~. 
A párizsi Floury Claudius apát (-172:l) Egyházi törté

n e lm e (21 köt. 4-ed rétben) nem eredeti és igen hossz.adalmas ele
mi munkának j de szcrzöje a jó z a n i t é l e t ü czímet érdemelte ki j 
világosan adja elő az elvont kérdéseket, kiterjeszkedik a vallast 
érdeklö világi eseményckt·c, s nem kis rés:tOe volt a tudósok elidege
nítésében a római udvartól. Olvasotta bbak É r t e k e z és c i, mellyek 
ízléssel, könnyedséggel, világosan vannak irva, velösen rövidek, a 
nélkül, hogy szárazak :volnának, birnak az egyszerűség szinezetével 
s mindig tényekre látszanak támaszkodni. Natalis Alexander ( -1724), 
roueni ·domonkos, sorbonnei tudor, Historia ecclesiastica
jában (32. köt. 8-ad rét) sok tételt ostromol, mellyeket Róma elfoga
dott, m_iért is XL Incze in.dexbe tétette, XIII. Benedek azonban 

kitörültette. 
Enrico ~or is ( 1631-l7t14) Vero ná ból, sz. Ágoston iránt való 

lelkesült,;;égbö.J, ennek rendébe lépett, B megírta a P e l a g i a n is ru us 
t ö r t é p e t é t. A jezsuiták botrányos vitát tá111asztottak ellene, mint
ha a kegyelem körHI uralkodott tévelyekbe esett volna; de Róma 
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véclelmére kelts lll. Cosmo nagyherezeg az egyházi törté~clcm ~an
székére hivta öt meg Pisába, hol illustrálta Vipsanius Agrippa fiai,na~, 
Cajus és Luciusnak síremlékeit, a pisai gyarmat eredetét, s Azsia 
néhány városának alapítási korát. XII. Incze a vaticani könyvtár 
örévé, majd biborookká tette j e méltóság szórakozásai és foglalatos
aágai sem vonták .öt el tanulmányaitól j söt mint illyen irta meg a 
donatisták 8 az Investiturák történetét. 

Dicsérettel emlittetnek még az anconai Fortunato Scacchi atya 
Sacrorum oleochrismatum myrothecinm sacropro
phsnum (1625) czimü munkája az olajok használatáról, sa maj
landi Ottavio Fcrrarié a pásztori levelekről ( 1612), s a szent beszé
dekről (1618), melly munkáját, miként állitják, egy nagybátyja kéz
iratai után dolgozta ki. Az egyházi szertartás föfó értelmezője a 
mondovii Bona János bíbornok (-1674) volt (De divina psal
modia; Rerum liturgicarum libri duo), ki azt állítván, 
miszerint az elsö századokban kovászos kenyérrel áldoztak, MaLillon
ban czáfolójára talált. E téren sokat leoditett a siciliai GiuseppeMaria 
Tommasi (- 1721) bíbornok, ki szám os ezertartási ritkaságat (C o
(dices Sacramentorum nongentis annis vetustiores 
1680), Resp.Jnsorialélcat és Antiphonalekat tett közzé. 

Az egyháztörténelem, itészet nélkül s népies hitmoodákkal el
éktelenitve lévén, nagyon kezökre játszott az eretnekeknek, hogy 
akaratos és rendszeres csalással vádolhassák az egyházat. A jezsui
ták nem haboztak itészet alá venni azt, meg lévén gyözödve, mikép 
az igazság ez által csak nye r het, s az A c t a Sa n c t o r um a törté
nelmet uj kincscsel gazd11gitoiták. 1643-ban Bollandus, antwerpeni 
jezsuita kezdvén meg azok kiadás~t, Papenbroch fo/ytatla, segittetve 
Baert által; azután Sollier és Van der Bosch. De a Bollandisták ugy 
emlitv~n boldog Be~·tholdot mint a Carmeliták al~pitóját a XII. szá
zadban, sértve érezte magát e rend, melly egyenesell a vizözön elötti 
Henochtól akarta keltezni eredetét. S miután figyelmeztették, misze
rint Noe és fiai, kik egyedül élték tul a vizözön t, nösök voltak, Illésre 
szoritkozott inint alapitóra, s attól kezdve az összes prófétákat és 
minden nevezetesebb bölcsészt rendtársai gyanánt akarta tekintetni. 
Bármilly hihetlennek látszaesék ez állítás, komolyan vitattatott. 1) Azt 
is vétkül rótták fel a Bollandistáknak, hogy hamisaknak nyilvánitot-

1) Nemcsak ama szizad, hanem az egén: egyhizi történelem legzajosabb 
vitAinak egyike volt a karmelitiké a jezsuitákkal, mellynek tirgyát a szem
lél6dö és tevékeny ajtato~sá.g, s a vitatlan és itéezelt ho.gyominy kö~;Ötli kénlé~ 

képezte. 
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tak a Siricius pápa elődeinek tulajdonitott dccretalisokat, Uont~tantin 
adományozását, s Veronika csodá j át; a spanyol I n quisitio eltiltotta a 
köteteket, mellyek ezt tartalmazták; aztán jobban felvilágo8ittatva 
visszavonta tilalmát. 

Azon történészekröl, kik csak mint tudósok vehetök tekintetbe, 
illö helyökön tettUnk emlitést. Spanyolország a történet terén semmit 
sem lendített. Az angolok helyesebbeo kezdték kezelni az igaz íté

szetet j a R ef o r ma t i o t ö rt é o e t e A n g l i á b a n ( 1679) Guilbert 
Burnet-töl elsö mü e nemben, melly olunányokra támaszkodik. Olasz
országhan sok, de kevés jeles történész volt. A feJTurai Guido Benti
vaglio bíbornok, mintegy vm·senyezve Famiano Strada atyával, a 
flandriai háborukat irta le (-l G 32), jó ízléssel, de azon földeritések 
nélkül, mellyeket olly állásban levő szerzötöl megvárhatnánk. A pa
duai Davila Enrico Uaterino, Fr·ancziaország királya és királynéjáról 
neveztetett igy, kik atyjának, miután az Cyprusból, hol connetable 
volt, ellizetett, jótevői voltak j a velenezei köztársaságat tisztes hiva
talokban szolgálta, s életének, közel Veronáboz, gyilok vetett véget 
épen midön Crema felé tartott, hogy ott a kormányt átvegye. Meg
írta Fr a n c z i a o r sz á g p o l g á r i h á b o r u i n a k t ö r t é n e t é t 
(1630), mellyet a fraucziák is a legjobbak kiizzé számítják j ismeri a 
helyeket és szokásokat, s elöadá~ában világos; de el ferditi a franczia 
neYeket s f·~szegcti a fejedelmek titkos szándékait. 

Sokan egyes helyek történetét irták meg, p. o. Emanuele Pin
gooe Turinét és Savoyáét j Gian[lllt•Hlio Sumo11tl~ Nápolyét, ugyanazt 
Francesco Capccclatro, s latinul Giannctasio atya; Pier Oioffredo 
Nizzáét, okmányoka szövc kö:.~;bc ; Ripamonti kauonok Maj
landét, folyékony latin nyelven; Ballarini és 'l'atti Cornoét dara
bos irály l y al; Lavizzar·i Valtellinaét; az inquisillll' Ciruarelli Ur
binóét j Girolamo Ros si Ravemntét; V elenezében Paruta nyomába a 
tudós és kormányjárlas Andrea Marosini l.ipctt, ki latinul irt; Giam
battista Nani 1613-71-ig adta cW az eseményeket; azután Michele 
Foscarini és Pictrn Garzoni ( --1719) folytatták ; de az áldozatoknak, 
mellyekre öket a hivatalos vérlnükség kényszcritclt•·, ujabb bizonyí
tékát szolgáltatta egy nem régiben föltalált •·endclct, ntcllyben a ható
ság ugyanazon Garzoninak néhány, a Scio szigct megszerzét!e és 
elveszté8ére vonatkozó hely kihagyását parancsolja meg, melly he
lyeken ö "veszélyes pontost~ággal titkos dolgokat hozott napfényre." 
Galcazzo Gualdo, Majolino Bidaccioni, Alessandro Zilioli, Pier Giorgio 
Capriata, Natale Con ti, Girolamo Brusoni ... azintén hozzájárultak 
koruk történetének megvilágitásához. 
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Ekkor ér~zni kezdeltek a régi iratok footmn1ágát; Gian Pietro 
Pul'icelli átkutatja Milano levéltárait, s illustrálja az Ambrus basilika 
emlt!keit (Am b r o 8 i a n a e b as i l i c a e m o n u ru e n t a). Felice 
Osio, szintén Mil1móból, Albertinu Mussato, Rolandino, a Morenak, 
Cortusik 8 mások króniká.it adja ki j Camillo Pellegrino Nápoly
országra vonatkozókat tett közzé nagy számmal. 

A measinai Gianantonio Viperano, giovenazzoi püspök, már 
1569-ben kinyomatta D e h is t o r i a sc r i b e n d a czimü munkáját; 
azután a terrarai Ducci 1604 ben egy A r s h is t o r i c á-t tett közzé, 
s en u ek ugyszólván cdak forditása a sarzanai Agostino Mascardi A r
t e s t o r i c á -ja ( 1630), mellyet' Tit·11boschi olly nagyon dicsért. Dc 
ki e mesterségre akat:ja magút adni, magukhoz a történetirókhoz, 11 

inkább az emberekhez, mint az ií szabályaihoz fog folyamodni, s 
még kevésbbé a példákhoz, mellyeket C o n g i u r a d i Fi e e c o
jával adott. 

Ferrante Pallavicino (161 ~-44), egy tekintélyes modenai család 
elsőszülötte, milanói szet·zetcs-l<ananok, hirneves tudós, köznapias 
szcrelmi viszony okba bonyolódván, pazarolt, szent és világi történe
teket, novdlákat, dicsbeszédekct, nászkölteményeket irt; müveiben 
ollykor et·c'~nyzctcs, mindig dagályos, bonyolúlt, homályos, sikamlós; 
p. o. A l é l c k sz é p ség e i czimü értekezésének 13-ik fejezetében 
az ernlök 11z~pségéröl bc~;zél. Hasonló fajtalanságok fot·dulnak elö 
Su sa n n a , 8 a m s o n 1 B e r s a b e a czimü m üveiben is. Ki r a
b o l t fu t á r á b a n, mully telve van trágár;;ággal él! pit!zkoJS élczek kel, 
özönével szórta a rágairunkat a pápa, a bibornokok, jezsuiták, az 
összes kormányok é11 tudósok ellen. Bizonyos De Brech~ Párizsból, 
fölhéreltet\:én a Barbcrinik által, barátságot szinlelve il·áuta, rábirta, 
hogy Francziao•·szágba menjen, hol majd több más vallástalan miive
ket tehetne közzé j s illy uton A vignon ba pápai földre csalta, hol 
letartóztatván, pörbe fogatott, s huszonhat éves korában lefe
jeztetett. 

A katholikus tanoknak a milanói Gregorio Leti (1630-1701) 
is hadat üzent, ki rrtiután utazásokban minden vagyonát elpazarolta s 
reformatusok társaságába kaveredett volna, Laussaoneban Kalvin 
vallására tért, Genfben oktatással foglalkozott, s mart a római Egy
ház ellen irt, ugyanott polgári jogot nyert. Rosz nyelve csakhamar 
kiá.llhatlanná tette öt, ugy, hogy távoznia kell vén, Párisba, majd Lon
donb~ költözött, magasztalván XIV. Lajost és II. Károlyt mig jóté
teményeikben részesült, gyalázván, midön megszüntek az ajándékok. 
Hollandban a tudós Le Clerc közbenjárására, ki beleszeretett leányába, 



- 778 

ked"ettöhtg fog-adtatott s Amsterdam városának történetirójává ne· 
veztetett, -hol hirtelen meghalt. 

~z uj Art!tin mintegy stáz kötetre menö tört~nel'mi munkákat 
hagyott bátra,' Jfl)ellyek azonban nélkttlözik az átgondoltságot, igen 
hoea~~&dahaasak, váltakoznak bennök a harag vagy bizelgés, li" telvék 
valótlanságokkaL Az?Jal dicsekedett, hogy egyszerre mindig hár"om 
munltája 'V'élt készülőben, s midön egyikhez hiányoztak az ányagok, 
&JIDáeikkal fug)alkozott j de, iniként Bayle mondja, csak arra volt 
gondja, hogy· vastagitsa a köteteket és szaporítsa ·az ajánló iratokat j 
rhapaodikue egy szelnernyi itészet nélkül, s annyira figyelmetlen, 
hogy' hollandi lakos létere azt mondotta, mikép a Rajna es a Schelde 
Rotterdam mallett folynak el. Kérdeztetvén, igaz-e az a sok alávaló
sé-g, mit V. Sixtusról, II. Fülöpröl, Erzsébetről irt, azt felelte, mikep 
a jól 'kigondolt dolog ép u'gy, 'BÖt meg jobban tetszik, mint az igaz
ság. De ahhoz sem ért, hogy a hazugságot ezellemdusan elfátyolozva 
adriá elő ; tnindig hanyag és unalmas, ne~etségesen követellí, torzít6-
lag ttilzó lévén, senki sem olvasná, ha csalétkül nem szolgálnának a 
szemétmetlebségek, mellyek iratait beszennyezik s iókép Róma ellen 
vannak 'irányozva. 

A ·tömegb6l kiemelkedik Vittorio Si ri ( -1685 ), pármai bene
dietin us, ki mirit ifju fogott hozzá a napi események összegyüjté;;é
hez, s n11gy zajt ütött, annál inkább, mert az olasz nyelv akkoriban 
épolly elterjedt volt, mint most a franczia. XIV. Lajos údvaráha hívta 
e dicfiöség-osztogatót,alamizsnássá és történetíróvátévén öt; oiinisterek 
és kö!V'etek látogatták, értesítésekkel szalgálván neki saját módjuk 
seetlnt, mellyekkel th u tra vezesse az utókort. A Me r c u r i o p o -
l i t i c o tizen üt vastag kötetén kivül ( 1635-55) irt nyolcz kötet 
Titkos emlékeket (1621-40), mellyek telvék hiteles, bár ité
szet nélkül összegyüjtött okmányokkal. Elbeezélé.,ében hosszadalmas, 
bebonyolitja az eseményeket, s évpénzekre, reiidszalagokra, hivata
lokra kacsingatva, feláldozza az igazságot j mindazáltal a franczia tör
tenetirók sok hasznát vehetik. 

Velencze, Európa és Kelet közvetitője s a kereskedelem köz
pontja l~ven, könnyen megtudhatta és közölhette az ujdonságokat, 
miért is politikai naplókat hozott szokásba, mellyek a pénzdarabról, 
mellyért áru Itattak, g a z z e t t á k n a k neveztettek. Csa kbamar el
terjedtek e Renaadot orvos 1631-ben Francziaországban utánozta 
azokat; más ne~eteknél "is divatba jöttek, de Voltaire mint bámu
latra ~}tó dolgot belilzélt'e, mikép az li idejében Loridonban heten
ként ti~enkht lev"éloyi uJságot adtak ki. 
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A .genuai, Gian Paolo Ma1·ana ( -1693}ol?árillban'a T ö l'ttk-'k é
ru e t adta ki, mellyben azon föltevéssel élt, mintha egy &BÖIIBrilhaso
gató musulman átöltőzve 16:35- től 82-ig .b'ranc:Mao11súg >fövárosát 
látogatta, s a látottakról különbözö á.llásu honnainak é11tesitéaeket 
küldött volna. A munká.t Hibben folytatták, s -az elaö kötetek aagoh-a 
for.dittattak, mig az utolsók angolból tétettek át francziára. Alapjá
ban véve helytelen a felfogás olly sokat íratni egy török.kel; mind
azáltal tetszett ennek komoly függetlensége, ki tá11sadalmunk nev-et
séges és különcz szokásait mint olly ember ítélte meg, ki azokon 
kivül áll i mint szintén a azokatlan modor is, mellyben az,eseméoye
ket, adomákat, a politikát, az akkoriban vitatott theologiai és meta
physikai kérdéseket érintette. Nem emlitve Argens Zs i d ó l e v e
l e i t, ki szolgai és izetlen utánzó, Montesquicu innen vette az eszmét 
P e r zs a l e v e l e i h e z i de mig a mi Mahmudunk, ha ·nem is keleti, 
bizonyára eredeti, Montesquieu Us bek-j ét a szájába adott finom és 
csiszolt franczia eszmék tökéletes párizsi-vá tették. 

Az elbeszélésben ügyes franczia Vertot drámai tárgyakat ke
resett és fejtott ki R e v o l u t i ó i-ban; Saint-Real a G r a o-h us o:k 
e 8 v e J e n c z e ö B 8 z e e 8 k ü v é s e i t Írta le, Sallustiust utánozva 
mégazigazság elhanyagolásában is. Érdekfeszítő a cambrayi 
sz ö v e ts é g t ö r t é n e t e Du hostlll j s meghatóan egyszerü IV. 
Henri,ké Perefixetöl. A régi keres-kedelem e,s hajózás 
t ö r t é n c t e Huet-töl, az utóbbi fölfedezések következtében elvesz
tette jelentöségét j a H ó m a i cs ás z á r ok é, 'rillemonttól, hézag 
nélkül való mü. Adrien dc Valois (1607- 92) első vizsgálta. részre
hajlatlan tanultsággal a frankok régi történetét, melly akkorig csak 
a köznép száján élt; s jó latinsággal Valerian császár uralkodásától 
egész a második törzsi g') b eszéhe el annnak eseményeit, hol "bele
fáradva a roppant munkába" megállapodott. Mí e rollből fenmaradt, 
történelmi bizonyítékokra támaszkodik, ugy, hogy a források közé 
lehet szarnitani i behozásaiban helyes érzeket tanusit, de nélkülözi ·a 
szinezetet s a benső érzelmet. É~zrevette a k:ülönbséget a hóclitók és 
meghóditot tak két törzse között; de a elaesikai tisztaság iránt való 
szeretetböl szépitette, vagyis kivetkőztetie önmagukból a téDyeket, 
neveket, szavakat, s az elsö királyokat a korabeliek mintájá.ra fes
tette j s habár ment az elfogultságlilktól, és őszintén keresi az igazat, 
nein hfr elég l1leselmüségg.el, hogy föllelje azt a rés-zletekben. Tehát 

') Adriani V&lesli, r1eaea velerum JAancoru.m. 1646-58, 3. vol. io fol. 
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éazrevétlen maradt, másoknak, és pedig sok kal hitványabbaknak 
hagyván az iskola fő dicsőségét. 

Daniel Gábor atya Rouenból (1649-1728), a frankok tényeit 
adván elő szabatosan és világosan, keveset tud rnondani a törvények
röl és szokásokról, részrehajló midön az egyházat érintil dolgokról 
~an .szó, a nemzet évkönyveit meghamisitja a királyi tekintély javá
ra, mellynek tényeit mind igazolni akarja, s megfosztja a krónikáso
kat az egyidejli elb&szélés kecsétöl és eröteljétöl. 

A kisérletek levetközni a megrögzött előitéleteket annál na
gyobb dicséretet érdemeltek Francziaországban, mert minden ujság 
gyanut keltett ott. Frangois Mezeray d' Argentan (1610-83) nem 
tudta hallgatással mellözni az országrendek intezményét s azok jog
körét; nem akart fátyolt vetni a multra, hogy igazo lj a a jelenlegi ön
kényuralmat; rámutatott a hatalom igaztalanságaira, s látta, mikép 
"a második törzs alatt az országbirtoklási jog a htlbér-törvényen ala
pult, s ugy kormányoztatott, mint egy nagy hübér, nem pedig mint 
monarchia." Azzal vádolták tehát, hogy "az udvar rovásáramindig a 
népnek hízeleg, s hogy kedvét leli benne feljegyezni a mi gyülöletest 
és meggyalázót talál Francziaország viseletében." (Baylo); minélfogva 
Colbert figyelmeztette öt: "Ön a király történetirój a, s évpénzt búz 
ö .Felségétöl j ugy kell írnia a történelmet, a mint Ö akarja, s nem 
ruiként ön felfogja i kénytelen vagyok öntö l megvonni az évpénzt." 
Neki azt kellett volna felelnie: "Könyvem fenmaradaud, s tudni 
fogja a világ, miért bünhődtem" j de e helyett beleegyezett a kijavi

. tasba, miuek jutalmúul fél nyugdijt kapott. Nem is csupán az udvar
nál vették rosz néven az igazságot, és Jean Baptiste La Curne de 
~ai ute· Pala y c ( 1697-1781) a feliratok a kademiája részére olly 
modorban irt a meg a r é g i l u v a g 11 á g r a vonatkozó memoirejait, 
mellynek meg kellett nyernie u a g y u r társai tetszését i aztán, sajtó 
alá adván,jegyzetekben mellékelte az igazságot, melly gyakran el
lentmond a szövegnek. 

Midön Fenelon a burgundi berezeg oktatása czéljából Franczia
ország összes helytart6it felszólitotta, hogy értesítéseket adjanak a 
tartományokban italálható régiségekröl, a dívó szokásokról és jog
gyakorlatokról, a legjobbat Henri Boulainviliers gróf Sa i n t-S a i
r e- ból azoigáitatta 1)( 1658-1722). Tanulmányozván a Baluzius által 
kiadott C a p i t u l a r e-kat, mE'gismerkedett a régiséggcl, és segittetve 

1) Hietoire dt l'onci~ gOIWtfflemenl de F,.anee, Hug. t 727. 
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osztályának eszméi által, rájött, mikép a középkori nemesek egymás 
között egyenll:Sk voltak, s igen magasan állottak a köznép fölött. Ö 
az ország jelenlegi állapotát a frankok hóditáAáLól származtatja, ki:k 
megtelepf'dvéw Galliában, a benszülötteket mioden politikai Jogtól 
megfosztott.ák él'! szolgaságra \'~tették, minélfogva CHUpán lik volt-k 
a valodi nemesek ; minc.loyájau szabac.lok, egyenjoguak, adómentesek, 
élvezték a közre fentartott javakat, csak hasoulök által itéltethettek, 
szabadságukban állott fegyveres kézzel támadni és védeni magukat, 
szavazni a törvényekre s tauácskozni az országgyüléseken. Ezeket 
Martell Károly eltörülte, Nagy Károly visszaállitotta; a karolingok 
uralmának megszüntével, widiin az ország részei széthullottak, az or
szággyüléseknek már semm1 nyomára nem akadunk. Capet Hugót 
tehát nem o. parlament vála~ztotta királylyá, mert már akkor parla
ment nem létezett. Beállott a hübéruralom, melly alatt a nemesek, 
mindig egyenlök, tényleg és jogilag egyedül való nagyjai maradtak 
az államnak, semmifele czimkülönbségeket nem ismervén. E rendet 
megváltoztatta a szolgák felszabadítása, s ezeknek uraik állapotára 
való fölemelkedése; és ez volt a c ;r. él, mellyet a harmadik rend foly
tonosan szem elött tartott, midiín a kormányt absoluttá igyekezett 
tenni, mi leginkább Richelieunek és X V. LajoRnak sikerül t. 

A nemesség ezen története, me Ily az ujabb ismeretek fényénél 
vizsgált történelem által nyujtottal olly Júl összhnngzik, büszkékké 
tette a nemeseket származásukrR, s annál iukálJb biztositottnak tar
tották jogukat, mert a hóditáson alapult ; miért is, a forradalom eHS
estéjén, Sieyés felkiáltott: "Igen, de a harmadik rend most meg fogja 
hóditan i a hóditókat." Akkoriban ama könyvet meggyalázónak tar
tották a népem berek, sa gúny és élez fegyvereivel támadták meg i 
J e an Baptista Dubos de Bea u vais ( 1670-17 42), a franczia akadernia 
örökös titkára pedig nagy tanultsággal lépett ellene aikra.') Ő a hó
dítást tagadja ; ezerinte a frankok mint a rómaiak szövetségesei 
mentek Galliába, érintetlenül hagyván a politikai és társadalmi álla
potokat i csupán az ez,·edik év fdé történt, hogy a királyi hatalom 
szétforgácsolása s a hivataloknak uralmakká változása a király és 
nép ellenében egy uralkodó osztályt teremtettek, melly a hóditás 
eredményeit hozta létre, Hamis eszme, mellynek egyedUli érdeme, 
hogy megelőzte Savignyt azon véleményben, melly szarint a római 
jog tulélte a népvándorlásokat 

1) HÍiltoire r.riliqup. ~ t'établiR11emmt lk la monarr.hie jr11111gaÚJ~ daru lu Gau,

lu. 173!. 
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Németerszágnak elég a nagy Leibnitz, ki azon nehéz, de kike· 
rüJhetlen kél'l!f&zerüségbe jntott, meiiJnélfn?;va egy oemzet létét az 

ÖB!!UB nemzetekével kellett iiss?.t>kii!nif".A BraunRchwP-ig- Lünl'burg ház 
törtéDetének megirása hizatvál'l reá, rnppnnt Rnk anyagot gyüjtött, 
mellyeket Codex jul"is gentium diplomaticus (1G98)czi
men tett közzé. Igen gazdag lt>lti\r ez neme>~nk a pulitikára, hanem a 
népek terrnt!Sl&ete, nyelve, iKmereteil·e n?zve is j s clllsza\':iban nagy 

mélységgel a természet és nemzetklizi jog forrásaiig megy vissza. 
'l'örténeht1ének ·elí\késziW mnnkálatai sok más miire szolgáltattak 

alkalmat vagy anyagokat, millyen pélllául mindazo n irt.k gyüjtemé
nye, kik ama Ház ti)rténetével foglalkoztak, melly lllllllka aztán Du
cheeneben és Muratoriban utánzóina t;dált. Dc a mi m dolog, a 
Braunschweig-ház történe!t~ttárgyalván, sziikségesnek találta összeköt
ni azaal cgé11z Németországét, s ezzel az t>gyetemest, s az emberével a 
bolygóéti mellyen lakik; tehát egy fejedelmi ház ••sernényeiből kiin

dulva aztlll vette magát észre, hogy a földgömb eredeti állapota fölötti 
elmélkedésre vezettetett j mclly Ösl!zeköttetést mi kiket·ülhetlennek 

tartjuk, ha nem akarunk csupán töredékkel megelég-edni. E mü nem 
fejeztetett Le. Megcrulitendö N y om o zá sa is a frankok eredetc 
után, kiket a Balticumból származtat; Tournemine atya és G undiing 
ellenDlondottak neki, s e vita világot vetett a harbár ti\rzsekte. A 
n é p ek e r e d e t é r ö l sr.:óló é1·tekezéséböl s levelezéséből \áthatni, 
mint igyekezett Leibnitz az emberi nem bi)lcsfijéhez közeled ni az 
elemzések. és szónyomozások utján, s egy ils nyelv ösRzeállitása által, 

mellynek segélyével fölfedje a szavak és eszmék közötti viszonyokat. 
A nyelvtudománynak ilyetén felhasználása a történelembf\n uj eljárás· 
volt, s ö tovább is követte azt, értesítéseket gyüjtve az utazóktól, 
hitküldérektöl, tudósoktóL Nem tévesztette ii szem elöl, milly könnyU 
visszaélni• a szónyomozlisokkal, de azt is tudta, hogy a tévelyekből 
gyakran ciga.zaág jő ki, mire például szolgálbat a t r i a m a g n a i n a
n i a, vagyis a bölcseség kövének, az örök mozdonynak s a kör négy

szögének B.ut.atása, melly olly sok kinc~csel gazdagitotta a tudomá

nyokat. 
A lörft-nef bölc-"észele. 

A történelem nagy lépést tett a baladás utján az által, hogy 

bölcsászi,méltóaág.ra emelkedett s me~zünvén pusztán meslcrség és 
elbeszélés lenni, feladatának ismerte az embereket min·t egyetlen csa
ládot észlelni, B a mult nemzedékek eseményeit egyetlen fogalomban 
kötni össze, melly könnyítse a jövő események ', elörelátá.eát. · Már 

Paacal azt mondotta, miszerint az "emberek egész f!orozata, annyi 
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szá~adon át, ug>' tekintendő, mint egy~tl~n ern~er. ki. miodig,.é),éa. 
folytono!ian taqul." Bos~uet, az t'gyetefD!!B törté.p.et fölö\ti 
~r t ek e z és é b e n, a kerrszt láLaihQ;z IIZ'!Iitja .. sztmalél!e.a neauew
ket; szeriute a világ mindrn est-mt'nr a meg.v4l.táH;oftk. elök~tzülf~ 
vagy fejleménye. 

Az emberi vi11zoutagságok folyamában a r~giek csak a 1.üue
méuyt, a percz miivét, a jeleJ•t látták, melly senuni üsszekiittetéá~~n. 

nincs. a ruul~tal és jiiv/ível. Vagy vé~zethivök,mint 'l'ucidi~es, v~o~,gy.mi· 
ként Herodot, Li vins, l'lutarch, ~iH Tacitus is, az istens~g ,folyton<~~. és . 
közvetlen beavatkozáRát vallják, melly módszet·ek mindegyike aka· 
dályozza észrevételét az emberi szabadság s az isteni Gondv;iseléa 
ama bámulatos kiizreruüködéséuek, melly a töt·ténelwet alk~tja. Ci
cero vizsgálódott e dolog fölött, ml'glepe~ve kora nagysze.rii visz®
tagságai a Ital; csakhogy a végzetszet'iisQg eszmel~örébe.o. neveltetv.e, 
bir ugyan bátorsággal hadat üzenni a jóslásra ,vonatkozó. egyl)é~Ullif 

divatos eszmének, de leküzdvén a végzetet, semm,i más fenső bb hata· 
lommal nem helyettesíti, melly kormányozná az emberi tényeket. A 
régi hazafiuság ruég saját istenségekkel is elkülönítvén a nem~eteket, 
lehetetlenné tette azoknak az emberiség egyetlen fogalmában való 
átölelését. Ez csak akkor Jön lehetséges, midön a kereszténység. ki
hirdette az átaJános testvériséget, s az egyház.i történelem hoz~azok· 
tatta az embereket miuden eseményt az Egyház eseményeivel.hozni 
összeköttetésbe. A végzetszerüs6g tana sz. Ágoston idejében má~. fel 
volt adva, s ö egész lélekkel a Gondviselés tanán csügg, mellyet, köze
pette kora nyomorainak, igazolni igy~kszik, kimutatván, mikép a 
pogányság századai semQJjvel sem voltak szerencsésebb~k. Abel vére 
mindig kiáltott Kain ellen, az emberek várQsa mindig ellenkezott az 
lstenével; :>.~.z embert felelösnek hiszi saját tényeiért, de nagy réilzt 
tulajdonit az isteni ösztönzésnek, a kegyelemnek. 

BO!i!IIUlt. 

Midön Bossuet virágzott, a történelem már nagyobb kiterjedés
sei és tapasztalattal h irt, a mit Ágoston még csirában látott,· ekkor 
már mint kifejlett mutatkozott; de a történelem tág terén 8 csak 
egyetlen pontot vett szemügyre, Isten intézkedését a válasmtott nem· 
zet !törül, mellynek "alárendeli a birodalmakat. Az ember eltünik, 
nem mintha Bossuet tagadná annak hatáJyát 1), hanem. mert csak a 

1) Henriette fölött tartott beszédé~en igy ez61 CromweJirl:ll, qui ne laiiiAÜ 

rÍJlit á la fort"""' df. re qu.' il pomuoit l ui ol.~r par r.ont-.il ~t par prlv oyM~Ce,. 
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legnagyobb világforradalmaka t veszi figyelembe j s az uj korok na.gy
szerüsége ezerinte dicsének "Istennek, ki a magas egekb/:11 az összes 
országok gyeplöit kormányozza. u Tnlz6nak látr.zhatik a fonto11ság, 
mellyet ll a béLer nApnek tulajdonit j de ha ez /Ire a hagyománynak, 
ha keLelében kell sziiletnie ll megv:'Lltón<tk, melly llép ldu~t ni\lánál 
méltóbb arra, hogy az ö~Rzes emberiség tevAkrny~égtlnek küz- és 

czélpontjalu! azoigáljon? A classilttlsok nem csupán ~aját nemzetök 

iránt voltak· e méltánylattal, megvetvén a ba1·bárokat? Most tehát 
Bossuet csak a kölcsönt adja vissza, miigé.ie helyezvén vagy alávetvén 
őket e keresztény nemzetnek, melly az Edenből a kah•ariára száll 

alá, s onnan az egész világot elárasztja. 
l<~gyébiránt elcsépelt kilzhelyeket nem lehet nála találni j a gö

rög és római történetre sokat mondó, bizto.~, mélyt·eható éazt·evétele
ket tesz, s egynémelly történeti ítéletei feliilmulhatlanul helyesek j 
Montesquieu jóval hátrább áll nálánál a róm a i politikát illetö ec~ete

lésben. Tehát mintájaul azoigálhat az átaJános czélnak, mellyet az 

értelmiség kell, hogy maga elé tü~ziin, s melly nem egyéb mint az 
emberi tények ala.psorozatainak, egyetlen te1·v szerint val<) észszerü 
egyberend~zésc. U gy anazon mnnkájában arra is megtanitott, mint 
kell az elkényeztetett királyoknak megmondani az igazságot, mert, 
miközben a le~fenllégesebb fejedelemh<•z he!'zél, szeme elé tarlja a 
Gondviselés rendét, melly kormányr>zza a dolgokat, a nélkiil, hogy 
megváltoztathatnák azokat a nagy f,•jedelmek, kik semmi egyebek, 
hanem csak eszközök lsten kezében. 

Vic·o. 

A nápolyi Giambattista Vico (lfi6H-1744), szeg•'~ny szlllöktöl 
származván, hogy élelmét megl{ereshesse, tanításra adta magát, s negy
ven évig volt ~zónoklat tanára a hoLi egye• emen, miközben alkalmi ver
seket, az uj alkirályokra dicsbeszédeket b az elnyomott lázadók ellen ér
tekezéseket irt. Kortirsai s omnaga előtt is ismeretlen lévén, romtegy 
tudtán kivül a tudomány legfelsöbb fokát·a emelkedett, tapogatózólag ku
tatva,feladatok megfejtésével foglalkozv.a,mellyekbölujak sziilernlettek, 
s öt uj megoldási módokra és saját ismeretei körének bíívité-s~t·e vezet
ték; kUzdve erösödik j kiböviti saját rendszerét; czáfolva a geniet,genie

vé lesz ;s előre látja, mit mások késöbb fölfedeztek. De midőn merész 
eszméit tudományosan akarja igazolni, vastag hibák ba esik. 8~ mégis, 
a kor követelménye szerint, az iskolai tudományt vette kiinduló 
pontuL Olvassa a véletleniil kezéhez j utott könyveket; át érti a régi 

classikueokat; bámulja Dantet, Leibnitzot, Newtont s a h á r o m
B z o r t a l e g n a g y o b b Bacot j de eRzmAiket nem fogadja el telje-
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~en, hanem sajátjaival vegyiti fel azokat. Elmeélét föleg Grotiusra 
és Cartesiusra irányozza, kik akkoriban ugy tekintettek, mint a böl
csészet és jogtudomány ujjáalkotúi; de azt találja, mikép az első a 
tényekkel semmi iisszekiittetésben nem álló elvontságokat hAimor:ott 
össze, a bölcsészek jogtudósa, de nem a történeté i a másik megcson
kitotta a töl'iénelmet, a nyelveket, a tudományt, mindezeket mértani 
vonalakká akal'ván változtatni. Cal'tesiusban, kit !'í Cln·ysippushoz 
hasonlított, rosl'.alta :una büszkeséget, melly mennyiségtani kézzel
foghatóságat kiivetel olly igazságok bau, mellyek nem képesek arra; 
rendszerét, melly szülhet itészeket, de semmiféle nagy fölfedezést 
'nem eredményezhet i azon eljárását, mellynélfogva a tanultság meg
vetését az emberek megvetéséig vitte, s tönkre tette a gondolat esz
közeit és segéd:>zereit i a sark-elv G o n d o lk o z o m, t e h á t v a -
g y ok csak a tünemény segélyével bizonyitja a létet, sa tüneményt 
nem tagadják a skeptiknsok, hanem igenis annak valódiságát; uem 
is az öntudat0t vonják ezek kétségbe, hanem annak érvényét 1); nem 
módszere, hanem lángesze emelte Cartesiust olly magasra i okoskodá
sának negélyzett szárazságáll keresztül csillámlik a behozás, miut 
szintéo, midön nlitsem akar tudni a multról, észre lehet rajta venni, 
hogy elmélkedett a föliítt. 

Ellentétben a t·égiek. kevésre-becsülésével, Vico a nyelvészetet 
tudománynyá magasztalta, a tekintély bölcsészetévé, a tények rendévé 
és alapjává tév1'n azt, melly összébbhozván a távoli eszméket, meg
termékenyiti a.-:okat; nem is csnpán a nyelveket, hanem az emberek 
azokásait é,; ténykedéseit is Ittiiieli; 1!s sajátos itészettel, mellyet ö 
épitészinek nevez, feladatul tiizi: ujból szerkezni, pótol
ni, javitni, a régiség töredékeit megvílágitani, 
m i n d e nnek sajá t h e l y é t j c l ö l n i. Ugyanazé1·t kuta~ja az 
itáliai bölcsészet nyomait u nyelvben~) s a t·égi itáliaiaknak tulajdo
nítja a methaphysikát; s hát·, midiín a gondolat-gyököket a szavak 
gyökeiben k<'resné, tanultság-hiányb1íl is gyakran tévedett, de utat 
nyitott a legnemesebb merészségeknek. 

Egyidejüleg Róma történetét tiirvéuyei egymásutánjában keresi. 
De n XII. Tábla vmi szelleme meghazudtolta az itáliail\k állítólagos 
bölcseségét, a történet összeütközésbe jiitt a bölesészettel, a tekin
tély az észazel, a rúm11Í jog Grótius észjogávaL Hogy mindezeket 

1) v~ 110.9/ri. ~~/JifJIJI'Í ••• 91/l.lliornm r·alione. l ;o~. 
'1 flP- (l//llÍ'/Ui•.9Ínto ftafor·a.m -'<1pi•n!Írt1 -.r. 01'(fJÍIIÍ01t·' li11fjllae fatÍnaf ~r11.· 

-.mla. 1710. 

XVI. 50 



összhangba hozza, Vico az anyagnak és szellemnek Istenben előre 

megállapitott öss:llhangjához folyamodik ; az igazság és erény Istentö\ 
erednek i a szükségP-sség és hagznosság, vagy, miként mostanában 
mondjuk, az érdekek kifejlesztik az anyagból az igazság eszméit; 
ugy, hogy mialatt az emberek testi szükségeik kielt\;itl·sén f:fradoz
nak, a Gondviselés öket az igazságosság (jrök typnsának \'alú~itására 
vezeti. 

Ugy fogván fel a dmai történetet mint a mélt:í.nyosság halacló
lagos h6clitását, megfejti az díídök föladványait és elh·nvetéseit, azo
katlan modorban egyeztetvén össze Plato e:>zményi jogát Macchia
velli politikai jogávS~l. Do minthogy a Wrténet nem Rómával kezdö
dött, kénytelen volt kutatni: az e x l e g e állapotból miként szülem
lettek a hübéri aristokracziák; s azt képzelte, mikép az ember a viz~ 
özönre következett két század alatt annyira elállatiasodván, hogy a 
hagyományokat s a nyelvet is elvesztette, a mennydörgés által felráza
tott és sejteni kezdette lsten létét; a villám által felgyujtott erdők 

szolgáltatták neki a mesterségekhez, a holttestek elégetéséhez s más 
egyéb ezétokra megkivántató tüzet; szégyelvén a közös nöszülést, egy 
nöt rabol, és valami barlangban lmzza meg magát azzal, s ez eredete 
a családoknak, mellyek aztán menhelyet és földmüvelést igényeltek, 
seredetetadtak az ég, az élők és holtak tiszteletének; 
az atyák szövetkP-znek; a patriciatus életbe lép, megőrizvén a család 
és szertartások előjogait.•) 

Rege, szónyomozás, hagyomány, nyelv kezet fognak, hogy fej
tegessék a jog érvényesülését a történetekben s hogy feltüntessék, 
mikép a római történet tényei minden más történetben előfordulnak. 
A tudomány nem birván még elégséges adatokkal ana, hogy öt meg
hazudtolhatta volna, szabad tért engedett neki a találgatásra; nyelvek 
és vallások szolgálnak az ö kizárólagos okmányaiul; a mythologia 
lyrai kifejezése az ős történetnek ; a szótár letéte az igazsá,o és jog 
vívmányainak, mellyekre a szükség adta meg a lök<;st; a költészet, 
melly a höskor nyelve, a tények utján kifejezett szólamok, ezeriute 
minden népnél Róma történetét ismé:tlilc Ez utolsú a törvényekben 
maradt fen i a többiekből alig maradt ránk valami töredék, de a ró
maival való hasonosság nyomán ujból Ö8SZC lehetcml azokat állitatá; 
s nincs hagyomány, mellyet il a kónye szerint rendrzctt római tört<:
netre nem akarna vissza,·inni. 

1) De univm'Bi,jnris principw el _1!11" una. l 714-. - /Je con.•l«lli.Út Jlhil.olo,giae. l 721 · 
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Az összes népek ezM eljárásával, mellyek a családban, a vá
rosban, a nemzetben ruindnyájan hasonló klirülmények között és ha
sonlóan miikiidnek, ellenkezik a bibliai elbeszélés. Vic o, nem mervén 
azt alakjáMI kivenni, mellözi, sajátságosnak és vitathatlannak ismer
vén el a lu!bet· nép életfolyamát. Hornér szintén elleumond neki, 
mid{ín romlott erkölcRiikröl, hosszas utaz~í.sokról, elaljasodott istensé
gekről beszél, mrllyeknek Remmi köziik a római palriciat.ussal. Vico, 
hogy megt~jtse az dlenmondást, növeli saját tudományát, s egy isteni, 
egy hösi és egy emberi kort kiilönböztet meg, s fölfedezi a kettiís 
jellegeket, s a romlott korbeli költiíket, kik iinmagukat teszik a min
denség mintájává, s kik távoli országoknak saját országaik nnveit 
tulajdonilják, hosszu utazásokat tételezvén fel, mellyek egyátaJán 
lehetetlenek olly durva korban. 

Ő tehát ugy fogja fel a tö1·ténetet, mint eszményít, örökkévalót, 
mellynek halhatatlan éeztörvényeiben olvadnak fel R6ma, Atbene, 
Sparta, az emberek, helyek és idők részleges jelenségei. Ugyanazon 
történetben valósul a jog is, az erőszaktól vévén kezdetét, mellyet 
aztán Unnepélyes formákkal kendőz el; majd fictiókhoz folyamodik, 
mellyek kijátszák a formákat; kesöbb méltányossá válik: ez egész 
fejlési folyamat mintlig a szükségesség és hasznosság, a szenvedélyek 
és érdekek eleve megállapitott behatása alatt megy végbe, kezdve a 
barlangtúl, hová a vad a villám elGI mcnekül, egész a trónig, mellyre 
a nép kéviseliíjét, a csáijzárt helyezi, ki nivellirozza a jogokat. 

Az istenek, hlísi.ik, emberek ez egymásra következő korszakai 
mind saját eszmékkel, nyelvvel, vallással, jogtudománynyal birnak ; 
miért is van népies éli van bölesé:;zi politika és nHH'al, miként van 
történelmi és bi;)csészí jog.') 

Az ekkép, elmélkrdés utj:ín fiilfedezett történelem keretébe 
aztán mind beleilleszti ií az emberi tényeket, mellyekben, kikiiszö
biiltetvén beliíliik az egye~ helyek és emberek sajátságai, egy örök, 
a lcgnagytJbb dolgokat ugy mint a legkisebbeket intéző végzés jelent
kezik . ..\ müvelödéHrl!lk nem állottak élén a bölcsészek, miként Gro
tius akarná; s llerknles, 'l'hcscus, Pithagoras, Draco, Holon, Aesop, 
kik kiemelkedtek a tömcgbi;J, csupán jelvek vagy jellegek, mellyek 
egy tál'sadalmat., vagy az egyedek egész sorozatát ábrázolják. Ho
mert.eleintén egy vak kiiltii gyanánt fogadta el, késöbb azonban 
kénysze r i t t e t v e az elmélkedések által, szintén mythosnak ta1·-

1) Principj 1!'una scienza nuova. 172fi. 
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to!ta; nem költő az, hanem maga a költészet; és soha sem mulatott 
felül, mert egy egész nép spontán ihlettségét nem lehet felülmulni. 
Róma hét kii'I'Llyát is politikai jellegekre uontotla fH!, mcllyek minde
nike aJat.t la~SU átalAkuJáiiok ereuményeit értette a nép, mint szintén 
a XII. 1'ául:l.nak plebejus tilrvényeket is tulajdonitott, rndlyPk júval 
késöbb a demokraczia gyiizeimével vivattak ki. 

Szóval, Vico elsö ismerte fel, mikép a történetnek bizor1yos tör
vény alá kell vetve lennie, s e törvényt kereste, mig Bossuet a tiirté
net czélja után kutatott; V ico a nemzetcl~et önmagukban, s a trnye
ket mint az élet változatait tekintette; Bossuet a nemzeteket csak 
eszközöknek tartot ta, s csupán azt szemelte ki, mi bizonyitékul szol
gálhat azok alkalmas volta mellett az Isten czéljaira. Vico a történe
lemből kizárja n v~ letlen t, ki a nagy em berek mindenhatóságát; sze
riute minden gondviselésszerü és eleve meg van állapitva, és pedig 
nemcsak a mi világunkra, hanem a l e h e t ö v ég t e l e n v i l á

g ok r a nézve is. Bizonyitékul felhozza a középkor megujult barbár
ságát, a midön uj ból élett·e kelnek a j elvek, a kr.pes nyelv, a védnök
ségek s a második barbárság egy Homét·ja, miként H merészen ama 
Dantet nevezi, kit Gravina a második mll\·eltség Homt;rjá.nak tartott; 
a világ, melly njbúl kezdette régi folyását, ellibb-utúbb vissza fog 
esni a barbárságba. 

Ámbár ő a tudományt és szépséget egynP-k vette, a classikuso
kat s a köt e t l e n és köt ö t t bes1.éd között állú törtimelm i irály t 
bámulta, s kortársai által mint humanista dicsértetett, mindazáltal 
darabosan és szövevényesen irt, mi nagy akadályul szolgúlt megér
tésében 1) 1 s ez csakis akkot· követl(ezett be, midiin már má~ok i~ oda 
vagy még tov:l.bb értek, mint a hov:"t ii. Á?.Onban Vicbt ne tartsa 
senki valami el~zigetelt l:í.ngésznek, t.íincm(;uynek P-gy, az íl értelmisé
génél sokkal alantabb álló népnek közepettej il csak kora tudományá
ban képezte magát; nem szúrako1.tatv:~ az ndvar l;>~ divat által miként 
~ francziák, nem a politikai érdekek által miként az angolok, elméJ. 
kedve olvasta a könyveket, m<:llyeken mások kereHztlil fntnak; tisz. 

teletteljesen czáfolta Cartesimt és Grotin~t, melly utóbbibúl vezette 
le az elvont jogosságot j talán llaco Uj o r g a n um- a k;i[tötte fel 

benne egy nj tudomány eszméjét; egyetm<'.st vett át Gravinahól és 
Sigoniusból, kiilöniisen pedig Leibnitz platoni~musábúl. Az általa 

1) A mo<lern kiadók valamellyikének hogy nem jut(•tl eszébe mo~tani mo

rlo1·ban ponto?.ni és o;ztani f~l müveit 'l Azt t•'•.ve v~IP, mit IJnieciarrlinival teltPkr 

nagyon k<inny~l,bittct.n~k meg-ért..'·R~>. 
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ugynevezett a r a n y h e l y ek e t, vagyis azon néhány igazságot, 
mellyck a régiek figyeimét mintegy kikerülték, az övén kivül más 
elme észt·e nem vehette, anna! kevésbbé értelmeElJette és hozhatott 
volna be azokból ittalános tö1·vényeket. Macchiavelli, ez annyira erő
teljell gondolkozó, Livius történelmet mint kétsógtelent és közérte
lemben fogadta; lloccalini, Annibale Scoti s 'l'acitus több más értel
mezői az ö hatalmas észrevételeit mindössze is lankaut körülirások
kal és fejtegetésekkel erosztették fel, mellyek semmivel sem mondot
tak Lübbet az eredetinél j Grotius, Sigonius, GL'avina, kik pedig legfőbb 
értelmezők, a római törvényhozásban csupán a tényeket láttak j mig 
Vico a történelemben ugy mint a jogtudományban mélyen behatolva 
mint fölfedező szerepel, és senki annyi igazságot és uj elvet ö~sze 
nem gytljtött mint ö, és senki nem értett ugy a tényeknek esz
mékké változtatásához, a nélkül, hogy elvontságokba bonyoló
dott volna. 

Mindebben korát tekintve bámulatos tanultságot fejtett ki, me
lyet azonban a késöbbi fölfedezések csonkáTJak mutattak. Ha tudta 
volna, mikép a vadak között az isten czinkosa a vétkeknek, ellensége 
a milveltségnek, melly lánczra veri az ösztönöket, nem származtatta 
volna a vallást a félelemből. Jelezte az emberiesség fejlődéseit a ró
mai jog formuláiban, de nem vette észre, hogy hagyományos vala az 
inkább mint spontán; kifejlődés inkább mint átmenet a barbárságból 
a polgárosultságra, tekintve, mikép a nagy nép az italiai városok 
közöl emelkedett ki. Rögtönzött kezdetleges társadalmának a már 
megalakult társadalmak ismereteit, a tulajdon, a család, a vallás, a 
rabszolgaság szükséglcteit tulajdonítja. Cartesius egyedi ítéletét a 
közitélettel helyettcsitvén, nem veszi észre, mikép a tévely gyakran 
egész nemzedékek fölött uJ·alkodik, s hogy a jobbitá:;ok az átaláoost 
megelözö egyedi észböJ szülemlenel(; minélfogva a közérzület inkább 
egy társadalmi stadinmnak, mint az igazságnak és észnek kifejezése. 
Róma hatalmát helyzetének tulajdonítja, holott bevallja, mikép a 
népek értelmi és akarati minösége a neveléstől ftigg. 

A tanultság, melly őt olly magasra emelte, egyszersmind azon 
botlásának is oka volt, mellynélfogva csak a mu\tra szegezvén sze
meit, megtagadta a l1aladás tizenhét századát, a kereszténység el
enyészhetlenségét, s a rabszolgának többé már vita alá nem eshető 
felszabadítását; az elmult korok iránti bámulat akadályozta az ujak 
megértésében s azon meggyőződésre birta öt, mikép a v as v i l á g 
teljes hanyatlásban van ; s hanyatlani látván Italiát olly virágzó álla
pota után, e példát az egész emberiségre lciterjesztette, elkerülhetlcn-
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nek tartván annak bukását, miután fölemelkedett, s az átaJános rom
lás okait ama nemzet részleges eseményeiben kereste, melly az övé 
fölött uralkodott. De a természettudományok haladása s a. világ na
gyobb ismerete késöbb azt bizonyitottak, mikép Róma és Görögor
szág törvényei nem törvényei a mindenségnek; a mostani óvatos be
hozások kitüntetvén a nyelvek rokonságát, tagadták, mintha a nyelvek 
az emberi természet egyforma törekvése utján elszigetelten és ön
kénytileg születtek volna; a népek, mellyek ~redeti vadságukban 
mozdulatlannl megmaradtak, vagy Cl!ak alig tették még meg az első 
lépést a polgárosodás utján, a. tespedő nemzetek megtörték a hasonos 
kört, melly szerinte kikerülhetlenlil az egész emberiséget magáhan 
zárja, s tisztába hozták, mikép a katholicismus, az ember felszaba
dítása, a nag y fölfedezések:akadályozzák a végzetszerü viszszaesést 

Azonban, daczára számos tévelyeinek, mellyeket egy nemzet
belink a lángész magasztos alvajárásának nevez, bámulatos hóditáso
kat tett ez ismeretlen, ki uralma alatt ama m é l a b únak, me ll y 
n a g y s á g o t k ö l cs ö n ö z, egészen bele él te magát a régi világ
ba, bölcsészetet v i t t a mesékbe, s a történelem eli.ítti pasztaságo
kat gondolatainak gyermekeivel népesité, uralkodvn a jelen és jövő 
fölött; ki a történetben föltaláita az észsze t· ü typusokat, a polgári 
történet benső részének nyilvánitotta a nyelveket, észrevette a p o
p u l us és p l e bs közötti külöubséget; ki alexandriai Kelemen 
hires helyének az egyiptomi irás fölött megadta az értelmezéilt, mely
lyel korbelieink dicsekszenek ; ki alább szállitotta a chinai csodákat, 
és sejtelmével birt a scitha népek fontosságának; ki midőn néhány 
észszabályt megállapított, néhány előitéletet kétr;égbc vont, sok kér
dést föltett, néhányat megoldott, gyakran fölfedezést tett, még gyak
r~bhan utat mutatott arra, illy módon egy századnál többel előzte 

meg az itészet merészségeit s az emberiség egy eszményi történeté
nek teremtését, mellyben a futó századok az öt·ök Bölcseség fényénél 
szemléltetnek. 

Megemlitjük még, mikép Vico, kárhoztatván a c~élra nem vezető 
szörszálbasogatásokat, a bölcsészet feladatául t ü zte "megérteni igaz
ságát és méltóságát annak, mit az embemP-k müvclnie kell az élet
ben"; s eltérőleg sok mástól, kik minden áron tulzólag akarták fel
tüntetni az ember bukását, vitatta, miszerint na bölcsészetnek, hogy 
segitsen az emberi nemen, kötelessége fölemelni éii támogatni a bu
kott és gyarló embert, nem pedig kivetkőztetui öt természetéből, sem 
a romlottságban hagyni." 



791 -

NEGYVENKETTEDIK FEJEZET. 

T e r m é 8 z e t t u d o m á n y o k é 8 m e n n y i 8 é g t a n. 

Az akademiák igen ajánlatosak lennének, ha az erőket és aka
ratokat közös czélra hangolnák össze j e helyett azonban gyakran 
vagy egycdiek maradnak az,okban a tudományos fáradozások, vagy 
legfelebb a tudomány elömeneteleiröl tesznek tanuságot, s némi hasz
nos alkalmazást eszközölnek j nem is említve az irodalmiakat, mellyek 
föleg Olaszországban gyakoriak, s miként Boccalini elmésen mondja 
"legfontosabb feladatuknak ismerték a lándzsákból orsókat csinálni." 

Annál hasznosabbakká válhattak volna ama korban, midön híány
zottak az eszközök, mellyek most az elvonult tanulmányozót az egész 
világgal érintkezésbe hozzák. Baco N o v a A t la n t is á· ban a ter
mészet-bölcsészet müvelése végett nemzeti társulatot - kevésbbé 
kivibetlen utópia - hozott javaslatba, országos javadalmazással a 
tudomány támogatása és előmozditása czéljából, melly, miként ö 
mondja, soha sem rendelkezett egy e g é sz em b e r r e l. Ennek 
szükségét szerinte még szem betünőbbé tette az iskolák és egyetemek 
szerencsétlen állapota, hol minden olly módon volt szabályozva, melly 
körülírta a tudományt és kizárta az ujitást; holott "a müvészetekbcn 
és tudományokban, miként a bányákban, mindennek uj munkáktól és 
folytonos előretöréstől kellene visszhangoznia." 

Amit ö tervezett, Olaszországban már létesitve vala. Jl'ederico 
Cesi marchese védnlíksége alatt Rómában 1603-ban a Lincei- k aka
derniajának vettetett meg alapja j de nevezetesebb volt a Cimento
féle. Még élt Galilei, s ama jó, de gyenge fejedelem, kí nem volt 
képes öt az üldözéstől megvédeni, osztotta a tiszteletet, melylyel a 
nagy öreg iránt szomszédok és távoliak viseltettek. Aközben tanai, s 
a mi több, módszere mindinkább tcrjedtek ; s Róma sietett az ö ta
nítványát Castelli Benedeket hívni meg ama módszer előadasa vé
gett. Ez számítás és kisérletek segélyével támogatta, megvilágitotta, 
vagy gyakorlatilag alkalmazta a mester által fölfedezett igazságokat; 
észrevette a csillagok sugárzását (irradiatio) s a delej vonzerejét j 
Eveliust megelőzve kimutatta a válaszfalak ( diaphragma) czélszerii
ségét a láttani eszközökben j rájött, mikép a testek szinök szerint 
különbözőleg me legszenek fel a nap-fényen; különösen azon volt, 
hogy megkedv~ltesse az ifjakkal a mél'tant, s neki köszönhető, hogy 
e tanulrnányra adták magukat Cavalieri, Michelc Ricci, Nardi1 Ml\-
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giotti, Torricelli, kik H.ómában nem csekély lendületet adtak a kisél·
leti bölcsészetnek. Ez U'tóbbiak, kíkct i l m i o t r ium v i r a t o-nak 
nevezett, továbbá Peri, Aggiunti, Soloani nagy kegyben állottak az 
öreg Galileiuél, ki Torricelli és Viviani karjai közöl~ adván ki lélkét, 
öket tette tanának és liüldetésének örököseivt;. 

'forril·l'lli. 

Evangelista Torricelli, Fucnzaból ( Ui08-4 7), látva G~~olilei ér
tekezését a mozgás fölött, szintén irt e tárgyrol és pedig olly szak
értelemmel, hogy Galilei öt közelébe ohajtotta, s csakhamar tanárrá 
neveztetett a flórenczi egyetemen i de már harminczkilencz éves ko
rában elhalt. A mozgást tárgyaló munkájában adta első eszméjét 
amaz elmés és igen hasznos szabálynak, melly szerint két gerenda, 
ölly m6don összekötve, hogy a súlypont ne emelkedjék és alá ne 
szálljon, a helyzet változtatás következtében, windig egyen11ulyban 
marad . .f:szrevette, mikép a viz olly sebességgel ömlik ki egy elzárt 
tÚböl a nyíláson, millyet a le~t a felület szinvonalától a nyitás szin
vonaláig esve nyerne ; alap-clrmilete a folyadékok mozgásának. Az 
oszthattanok módszerét a körvoual négyszegitésére s a mentelékes 
szilárd testék (solid um hyperbolicum) rolirésére ali( almazia ( mit né
mellyek igaztalanul Rohe1·valnak tulajdonitanak); egyszeriisitette 
Galilei g6rcsövét ; tökélyesbitettc a távcsölcnc~éket, hosszas számítás 
utján határozván meg azok legalkalrua~abb giirbcvonalát. Értelmet 
n~lkülözö sz6lamnak találván a It o r r o r v a c u i -t, melylyel a pe
ripatetikusok fejtegettek egynémelly tllncményckct, tanulmányozta 
mindazt, mi a lég nyomásáról már irva volt 1) 1 R behozások utján föl-

, ) Midön P as<: al Frllucziaor•zági.Jau elivaLlJa bozi a a>~ iirre vonatkozó fürkesze
teket, a jezsuita Nocl .Az ;;r teljéröl iri, ho;;y ílt tntlgezáfolja (1648); s (·rdemesnek 
találjuk közölui Conti herczeghez iut.ézett ajánló iratát, minrl eszméinél fogva, 
mind azért, hogy kitiinjék, mikép a rosz izlés 1:em c:;HpluJ Olaszországnak volt 
aaj!tja: "Mousignenr! A teJ"m(•szetet napjaiukban ürröl vádolj~k, s én magamra 
v6.1lalom védeni azt Mag-asságod jeleulc'•télwn_ Egyik má•ik kezdettül fogva gya
nusitatta ug)' An azt arr 61, dc még edoiig seukinek sem volt Látarsága té nyiteni 11 

gyanukat, s szembesiteni az érzélll>ht és 11 tapasztalfut 1::n e?.enbel :<zembetünte

tem annak teljeBség-ét, kimutatom 11 ttluyek b11misságát, mellyekkel terheltetik, s 
a biEonyitékok CHalf11ságá.t, mellyek ellenébe f2lhozatual<. lia mindenki ugy is
mel'flé a természetet, miként Maga~ságod, kinek az minrlen titkát fólfedte, senki 
által nem ddoltatnék, s őrizkednének h;unis tanuvllllomá>ok, ro~zul intézett s 

m41g roszahLul igazult kiso',rlctek alapján i•<írt inditani ellene. Önben bizik az, 

Monaeigneur, hogy mind e rágalmakért ígazs4got. fog neki szolgáltatni. 8 ha telje.• 
ig11zollH végett szükséges rá nézve, hogy t.apHHztalati é~kkel lépjen fel, s a 
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fedez-te ( 1643~1 a légsú lymérlít, me ll y vahítli forradal ma t eszközölt a 
természettanban, s egy uj tudományt hozott létre.') Maga 'l'onicelli 
értesitv~n arröl Ricci t, azt írta, hogy "eszközével meg lehet tudni, 
tilikor könnyebb vagy súlyosabb a lcvegií" ; s hogy ez "Iegsulyosabb 
lévén a föld felületén, annál könnyebbé és tisztábbá válik, minél ma
gasabb hegycsucsokra emelk.edUnk." 

Claudio Beriguardi a baromctet·t a pisai torony megmérésére 
alkalmazta, lit évvel eliíbh, mint Perrier és Pascal a Puy de D6me 
magasságát megmérték volna. Mig Cartesina mások fölfedezéseit is 
maganak követelte, 1'ol'l'icelli fájlalta, hogy Galileinek nem jutott a 
szerencse észrevenni a légnyomás eredményeit. Ugyanőneki talán a 
hévmérö tiikélyesbitésében is J'észe volt, ruelly eszközre különös 
figyelmet fordittttt II. Ferdinand nagyherczeg, ki első használta azt a 
napi hömérsék változutainak mérésér·e, s a tojásoknak tyuk nélkül 
való kiköltésénéL 

Ezen Ferdinand ugyanis és testvére Leopold fáradbatlanok vol
tak uj eszközök kutatásában, s a régiek tökélyesbitése- vagy al
kalmazásában, mcllyek segélyével a természeti tünemények igaz 
ismeretére nkartak eljutni ; az első egy higméröt s egy viz
szinméröt talált tel, megtámadta a hold befolyásait vitató vélemé· 
nyeket ; r~jött, mikép a hévanyag egycnsulyra törekszik, s hogy a 
testek azt kiselJb-nagyobb könnyűséggel bocsátják keresztlll; föl
találta múdját. l10gy kell megaUriteni a környezii légben tartáhnazott 
gőzt, s a jégpárolást, miként akkor a különféle szcszek gözeinek, a 
nélkül, hogy azok hömérséke nüveltetnék, hütés által való megsüri
tése nevezt~tett; vizsgálta az eczet férgei t; észrevette, mikrp az ezüst 
sulya növekszik a tisztitás után, mig a vizben felold,>tt sók nem vál
toztatják természetöket az által, hogy elpárolognak abból; hosszas 
észleletei az ingák fölött künnyitctték mcgh11tározását a fény és hang 
terjedésének, s a vet-tani kisérlcteket. 

Akadl·mia dtl Omtuto - \-'h·iaul. 

Leopold, társasigban a legkitünöbbekkcl, a tudomány minden 
ágát müvelte; s egy akademiát tervezett ( lö57) a azétszőrt erők egye
sitése végett, melly C im e n t O· nak neveztetett, me rt czélja volt 

tu.nuoág ellenébe tu.uu~ág·ot állitson, hivatkozván Magasságod szellemére, melly 
llnn;<k minden 1·észét betölti, s metly a világ leghomályosabb és elrejtettebb do!
gail is áthatja, senki sem fug találkozni, ki bátorl<odnék állitani, miszerint, leg

alább tekintettel Magasoágodra, a természetben ür van .... ! " 
1) E találmány tis~~;teletére, a wittenbergi egyetem egy százRd!lal késöbb 

a 8aecular·ia toi'Ticelliana iinnrpélyeket. hozt11 szokásba. 
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próbálni és ismét próbálni. Tagjaiközöttföhelyetfoglalt 
el a flórenczi Vincenzo Viviani (1G22-1703), ki szerzetes tanáraitól 
inkább a mértanhoz kapván kedvet, mint az akkori logikához, első 
rangu mennyiségtani tehetséget árult el, s tizenhat éves korában II. 
Ferdinand mérnöke lett. Értekezett a szilárd testek ellenállásáról, 
bővítette a viz hordképességé•·ől szóló tant s már akko1· sejtett a hul
lámzások elméletéhez, melly eleintéu a hall-taora alkalmaztatváo, 
azután átalánosittatván, a terrnéazet olly sok titkába segitett behatolni 
minket. Pergai Apolloniusnak a kúpmetszetekröl irt és elve3zett V. 
könyvét kipótolta, s midöo a régi előkerült, kitünt, mikép az uj oem 
csak eltalálta, hanem felül is multa azt. Ő az akadcmiába mérnöki 
szellemet s az igazság keresésében őszinteséget vitt be. 

Borelli. 

Szintazon uton járt a nápolyi Alfonso Borelli (t 608-79) is, ki 
Sicilia gonosz természetü lázairól s az állati mozgásról irt értekezé
seiben hasznosan egyesitette a mennyiség- és orvos-tant. Utóbbi mun
kájának első részébeo az akarattól függö külsö mozdulatokat, második 
részében, melly éleselmübb, de kevésbbé bizonyos az elsönél1 az aka
ratlan benső mozdulatokat tárgyalja; s illy módoo az állati termé
szet-tan legszebb és legmerészebb részét teremtette meg. A régi 
mértan elemeit kétszáz tételre vezette vissza (E u c l i d cs r e st i t u
t us); utat nyitott az üstök ösök valódi elméletének megállapitá.sához, 
midön vitatta, miszerint az 1664-ki nem forog a föld, hanem csak a 
nap körül, és pedig a hajtalékhoz hasonló körpályán. T c o r i a d e'· 
p i a n c t i Me d i c e i czimü munkájában hypothesiseknek engedte 
át magát; de a drabantokat a holdhoz hasonlit ván, első használta a 
kölcsönös vonzás szabályát, melly a csillagál:lzatra alkatmazva min
deo másnál nagyobb lendületet adott annak. Kár, hogy dicsőségét 

irigy természetével elhomályosította! Az 1674-iki mcssinai lázadás 
következtében számüzetvén, Rómába vonult, hol daczára svéd Krisz
tina pártfogásának, éhséget kellett szenvednie, mignem az Ajtatos 
Iskolákban talált meoedéket. 

Francesco Redi ( 1626-!>4), Arezzóból, orvos és költő, olly idő
ben tünt fel, midőn minden egyes belrésznek tulajdon orvosságot, 
mindeo kórjelnek külön szert tulajdonítottak, s ezek sokfélesége a 
szörnyeteg keverékek bonyolultságát hozta magával. Redi észrevette 
a tévedést, miért is föltette magában nem ves:z.élyeskcdni a csa
lékony gyógyszerekkel; s nem lévén biztos, mellyek volnának a 
jók 1 ugyszól ván semmifél ét sem használt 1 a figyelő gyógyászat 
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elveihez tartván magát.•) Irálya világos és szabatos, de hossza
dalmas. 

Ezek s a többi akadcmikusok külföldiekkel is levelezésben állot
tak, nevezetesen a comói Michelangelo Riccivel, ki késöbb bíbornok 
lett, s ki az Alpeseken tul is elterjesztette Torricelli fölfedezéseit és 
az akadernia munkáit, jobban megismertette a németekkel az olasz al
gebristákat, s olly tudós hirben állott, hogy itélete minden fölmerül t vi
tában kikéretett 

Az akadernia a föbb kisérletek eredményeit összeggyUjtvén 
Sa g g i 2) czim alatt közzé tette. Miként e müböl kitünik, tagjai nem 
osztották a megrögzött téves n~zeteket, s éleselmüleg vizsgálódtak a 
tudomány homályos pontjai fölött, millyenek: a légnyomás, az ür 
eredményei, a hő és a jég tulajdonságai, a hang, fény é:i hö terjedése, 
a delejes tünetek, a villanyos vonzások. a positív könnyüség, a löve
tékek, az emésztés, a villózás, nem hanyagolván el a csillagászati 
észleleteket sem. A viz összenyomhatóság& it·ánt tagadólagos meg
győződésre jutottak, jóllehet Canton, azután Perkins, Oersted s má
sok ujabban tett kisérietei kétségtelennek mutatták azt ki s fokát is 
meghatározták. A Sa g g i-k Loi'P.nzo Magalotti titkár felügyelete 
alatt, ki inkább irodalmár volt mint tudó~ 1 világos nyel ven s korukét 
jóval felülmuló ~:~tylusban irattak; minClfogva már csak il'Odalmi 
tekintetből is bec11es emlékül szolgálnának, hamindjárt egész Európa 
mint a kisérleti fürkészetek:;) clsö mintáját nem fogadta volna is 
el azokat. 

Az akadernia alig élt tiz évig, met·t ~:~zerencsétlen~égrc Viviani 

1) .örömmel hallom - irja Lenzonihoz - mikép ön azon orvosok közé 
tartozik, kik a szegény betegeket nem hl\horgatjá.k llnnyi miudenféle orvosság
.gal, j•)l tud ván, mi~zuint ll természetnek kevés és jó kell, s felüdtiléaéhez elég
ségesek az egyszerü gyógyszl\rei< s a jól szabályozott éle tr end, ro ig ellenkezőleg 

nagyon terhére esik llz ll sok mind.;nféle szörp, lal,dacs, főzet s más egyéb galeDI 
keverék, mellyek, ngy hiszem <'.sak azért találtattak fel, hogy gazdagitsá.k 11 kap
zsi gy6gyszerészek el." 

2) Az ola;z tudósok harmadik gyühlse alkalmával ujból nyomattak (Sagqi 
di naturali eaperienze j atti dall Accademia del Cimenlo, 3- a edizione fiorentina. l'i· 
reuze 1841) mcgtoldva a akademia történetével, melly Vincenzo Antinori tol

lából folyt. 
3) Az elöbc~zédben azon nézet nyilvá.nul, miszerint a lélek vele született 

eszmékkel bir, mellyek azonban igen csekély font0sságuak : "Mindazá.ltal lehet, 
bogy hteu végtelen jósága, azon perczben, midöu lelkeiuket teremti, megengedi 
uoknak, hogy ugy szóljuuk, egy tekintetet vetui örök bölcseségének mérhetlen 

kincseirtJ, fölékesitvén öket, miut drága gyöngyökkel, az igazság elsö sugaraiva!," 
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és Borelli között vetélkedés támadt, melly megzavarta a szüks~ges 

összhangot; Leopold herezeg mint bíbornok Rúmába költözött, s kik 
nem szcretik a világosságot, örömmel látták clcnyészni az akademiát, 
melly azt terjesztette. 

Kiilföldl akadt'mhik. 

De .a példa nem maradt hatály nélkül. l 645-bfln W a !lis, Wil
kins, Glisson, Boyle és más tudó~ angolok, hazájuk vérengző izga
tottságai közepett a tudományok részére egy csendes men helyet 
ak-artak alakítani, hetenkint London egyik házában jövén össze, hogy 
foglalkozzanak a természettudományokkal s főleg a kisérletekkeL 
Egy részök nagyobb nyugalom kedvéért Oxfordban telepedvén meg, 
két, egymás~al érintkezésben levő, kisded társulat keletkezett. "Czé
lnDk volt ( mondja W aliis), mellőzve a theologiát és politikát, vizs
gátni a bölcsész i nyomozásokat .... a vérkeringést, az erek szelep eit, 
a nyirk-edényeket, az üstökösök s az uj csillagok természetét, jupi
ter drabantjait, saturnus tojásdad alakját, a nap foltjait és forgását 
saját tengelye körül; ugyszintén a hold egyenlötlenségeit, venus és 
mercur változatait, a távcsövek s az azokhoz szükséges üvegek töké
lyesbitési módját, a levegő sulyát, az ür lehetőségét, a természetnek 
attól való iszonyodását, Torricelli kisérleteit a higany t6lött, a súlyos 
testek esését s azok esési gyorsulását, s más illy természetü dolgo
kat, mellyek részint uj fölfedezésck, részint mé2; ismeretlenek vol
tak, továbbá k.tilönféle részeit az ugynevezett u j b ö l cs és z e t
n ek." A Stua1tok visszahelyezése n tán szabályosan egyesültek, s a 
Királyi társaság czímetnyerték meg (1660);valódi bölcsé
szek testülete volt ez, kik összhangban és rendszeresen wüködtek, s 
felosztván egymás között a munkát, és vitatkozván nagyban előmoz
dították az ismereteket. Az első husz tag egyike lévén Oldenburg, a 
P h i l os o p h i c a l t r a n sa c t i o n s kiaflója, e lapban tettek közzé 
a társulatok ügyiratait s a kísérleteket. 

A párizsi tudományok akademiájának (l Gü(i) cl~ő tagjai meny
nyiségtudósok voltak; aztán vegyészek, filvészek és boucztudúsok is 
vétettek fel abba. 1'hcvenot utján, ki ismerte a a mieinket ( olaszo
kat), a párizsi érintkezésbe tette magát a Cimento akademiával, da
czára Borelli ellenzésének, ki félt, nehogy "mestereink találmányai
nak és észlelései nek, s azoknak, mellycket mi fiidiizt ünk fel, régi 
szokás szerint az idegenek adják ki magukat szerziíiül és felta

lálójaiuL" 
Munkálkodáeának gyümölcsét M é m o i r e s-ai ban tette közzé, 

s 1697-ben a Franczia akadernia s a Feliratok és Szépmüvészetek 
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akademiájának mintájáJ•a szerveztetett, 8 leginkább megközelítette 
Baco eszméjót, met·t voltak kormányilag fizetett tagjai, kik kötelez
tettek fdol va~á~okat iartnni, s mnnk:ílataikr61 évenkínt értesi téseket 
tenni kiizzé ; minéJ:'ogva a tudós fel volt mentve a kenyérgondoktóL 
EllenLen az angol akadernia tagjai maguk födüzik a T r a n 8 a c t i o n s 
költségeit s díjazzák a munh:álatokat, mellyek mélt{,knnk találtatnak, 
hogy fölvétessenek aLLa. 

Említést érdemel~ bár nem állott olly nagy hírben, a Bausch 
orvos által Bécllben :~.lapított akadernia ÍM, melly Ili70-ben császári 
ez imre és pártfogásra tett sze rt. U gy anazon évben kezdette :M is c e l
l a n e a czimen kiizzétenni saját értekezéseit a természetbuvár~k 
társulata is, melly Hi5~-ben Augsburgban alapíttatott. Leibnitz ösz· 
tönzésére a brandenbut·gi választófejedelem 1707 -ben a berlini aka
demiát alapította. Olaszországban Gabrieili a földmivelési állam
gazdászok társulatát hozta létre Sienában ; Lana atya és Bernardino 
Boni pedig a Philoexotiktu!okét (A c a d em i a P h i l o e x o t i c o
rum natnrae et artis) Bresciáhan 1686-han. 

,-,.11;~'11111. 

A számitásra és kísérletre támaszkodó tudományok uj iránya 
könnyítette azok elöhaladás:ít. A vegyészek mialatt a gazdagság él:! 
egészség erüteljes ö11ztönei által sarkaitatva képzeJeti ezéluk után 
törtek, némi szerenesés eredményekre jutottak j s az olaszok oem 
maradtak hátrább a többieknél. Itt Aok orvosságot tapasztalatill\g ké
szitettek, llliniik a f,; llen~ritett ~~ter.ií, az orvosi szappan ok, a lepárolt 
vizek, a t.mjé:{, mcllyek Velenczél,en szabadalmazottak voltak j mi
ként a quintessentifík FJ,·JI'(~nczben. Sokan fuglalkoz't.al( a szerves 
vegytannal Í!'l 1 s kiiliiniisen a spoletf',i Servio a tejet, Barbato Paduá
ból, s Baglívi a vért telték vizRgálódásuk tárgyául; s másokat el
ltallgatva, csak A n gel o Rala-t s n vieeuzai Giovan l<'r·ancesco Viganit 
említjük, kik, talán eltérií vallási véleményeik miatt, kiköltöztek 
hazájukbt'tl, s az egyik (-tf.i:39) NómetorAzághan, a másik (1683) 
Angliában virágzott. 

Az ei!'I(Í kikeit a lwruzslás, az :í.talá.nos gyógyszerek, az átvál
tozás ellen; értnkezvén a czukonól, borkiírill, a lepárlásról, a dár· 
dányról, ~zorgalmas mü-orvosnak és éleselmii P-szlelönek mutatja 
magát; s kiizel jár a morlern tudományhoz, midön meghatározza, mi
szerint a gálicz olaj nem egyéb, mint kén g ő z, rn e ll y a k ö r. 
n y e z ö l é g b ií l v e t t fe l ma g á b a v a l am i t. Vigani szintén 
ki~érletileg járt (>]; ntjött, miRzerint valameily mt>ghatározott össztét 
tsó) egy ugyanazon sav egyenlil mennyiaégének valameily fém-mész-
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szel (eleg) való keveredéaéböl származik.') Mi az alkalmazásokat 
illeti, Antonio Ne ri. flórenczi áldozár, A r t e v i t r a ri a-já Lan ( 1612) 
kitl!nö szabályokat adott a zománczok, szine!l üvegek, meeterkélt 
kö\'ek és fémtiikriik gyártására vonatlwzMag; Marlino Poli, Lucca
ból, egy titlwt födöziitt fel, mint lehetne a csatákat igen öhliiklökké 
tenni, s XIV. L~jos, kivel azt kiiziilte, dicséretekkel és ajándékokkal 
halmozta öt el, de megigéJ tette vele, hogy nem fogju napfényre hozni. 
Vincenzo Casciarolo, Bolognaból, tanulmányozván a fehér lciiveket, 
mellyek hazája vidékein találtatnak, s tojás fehérével és más ezerves 
anyagokkal összevegyítvén azokat, egy nj term,\ket állitott elö 
(1602), melly éjjel is fénylett, 8 mellyet ií n a p k ö n ek neve
zett, fél századdal előzvén meg Brandot a villó fölfedezésében. 

a .. yle. 

A londoni akadern iá ban kiváló gond for dittatott a vegytanra, 
melly John Becher-rel és Robet·t Boyle-lel tudományos szinezetet 
nyert. Az első (1628-85), ki Spirában született és Londonban halt 
meg, P hys i c a su b t e r r a n e a-jában (1669) egy elméletet álli
tott fel, melly Stahl által tökéletesittetvén, egész kol'unkig tartotta 
magát. Szerinte a vizen és levegőn kivül, három állag képezi a testek 
összetétét; az önthető vagy üvegesithetö, a gyulékony vagy kénes, 8 a 
biganyos föld. 

Ezeknek a vizzel való bensö összeköttetéséből t~gy átaJános sav 
képződik, mellyböl származnak a savas testek; a köveket bizonyos 
földek összetétele eredményezi; a fémeket mind a háromnak kölön
böző arányokban valb egyes ülése. Boyle ( 1626-91 ), Lismore-ból, a 
kémlelő bölcsészek feje, támogatván Baco módszereit, kinek müsza
vait is elfogadta, hat köt etet hagyott hátl'a, mellyek részint meta
physikai és theologiai, részint te1·mésv~ttRni tárgyakkal foglalkoznak. 
Az elsők többnyil'e bölcdésziek, millyenek a természetre vonatkozb
lag elfogadott eszme szabad vizsgálata, értekezes az észfölötti dol
gokról, az ész és vallás összeegyeztetésének eszközei, a theologia 
kitünösége, szemlélödések a Biblia irálya fölött ; mindez értekezések 
világosan, rendszeres elfogultságok nélkül s független igazságszere
tettel vannak irva. A cartesianusok azt állítván, rniszerinl. az eszkö
zöknek a czéllal valú szembetünő megegyezéséböl a minden~:~égben 

nem lehet egy értelmes Gondviselésre következtetni, Boyle megczá
folja öket a v é g o k o k 1· ó l szóló értekezésében ; s mig a theol o-

1
) Bofl"er. 
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gusok legnagyobb része az embert a teremtés egyetlen tárgyává te
szi, ö, mint jó physiulogu~, állati és világrendi ezé l okat vett ész rt', 
mellyekhez az embernek semmi köze. Értekezett a viznyugtanról is, 
H első volt, ki tekintet nélkiil a gy!ígyszerészett·e, vagy az érczpt·ó
hára vegytani munk:llatokl•al foglalkozott. Kétked ö v e g y és z é
b e n (l G 6 t) kemény csapást mért Van H timont gyógyvegyészf"ti 
iskolájára, nemcsak a peripatetilmsok négy elemének létezését von
ván kétségbe, hanem azokét is, mcllyeket az nj abbak fogadtak el j s 
különböztl alaku és nagyságu pa•·ányokat tételez fel, mellyek egye· 
süléséb(íl szülemlenek az ugynevezett elemek, me ily tan mostanában 
pártolás ra talált. 1) Észlelései a hideg, a v illó, az aetber fölött kortár
sai fölé emelik őt. Kora hiszékenységétől nem volt ugyan egészen 
ment, de értelmel!en meg tudta választani az igazsághoz vezető kU
Iönféle utakat, s illy módon megőrizte magát az előítéletektől, a ba
bonától, a fonákságoktól, a nélkül, hogy egyetlen rendszer rámájára 
huzta s önkényesen fejtegette volna a tüneményeket. 

Talán a magdeburgi Guericke Otto találta fel a villany-gépet, 
melly egy forgatható líveg-korongból állott ; a IE'-gszivattyút bizo
nyosan ő fedezte fel ( 1654) j ezt aztán Bo y le tökéletesítette, kizárván 
belőle a vizet, mely ly el eleintén az ü rt előállitották. Ez eszköz segé
lyével a lég sok sajátságát sikerült neki tisztába hozni, különöseo 
annak ruga.nyoeságát, az égéshez és a lélegzéshez való t~zükségessé

gét, a hang tova te~jesztésébeni tevékenységét, s mindazoo elméletek, 
mellyek a légkiiri nyomástól függnek, ama meggyözli bizonyosságra 
tettek szert, mellyet a kisérletek kölcsönöznek. Wren szintén buzgém 
müködött e téren, s Mariotte emlitett gép segelyével kimutatta, mi
kép a különböző sulylyal biró testek az ürben egyer.lö idők alatt 
esnek, s hogy a sürlisÉ-g és ruganyosság arányban állanak az össze
nyomó erővel. 

Dr. R•Jbe•·t Hooke, Whightböl (1635-1702), a hypothesisek 
nagy bará~ja, a muukában fáradhatlan és igen éleseszü, de egyszet·s
mind irigy s annyira önhitt volt, hogy mások fölfedezéseit is 
magának tulajdonította, mellyekct pedig sajátlag c~;ak tükélyesbitett. 
Igy tett a légszivattyú val, a buvár haranggal, az órákkal, mellyek 
billegljjét a tcltcrc~rug-ó segélyével szabályozta, s tiibb csillagászati 
eszköz~cl ; a gyakorlati gépl'!szetre vonatkozólag igeu bölcs ujjmuta
tásokkal .:;zolgált. Wrennel hamisnak találta a cartesiusféle hypothe-

') Tbomson, llist. of ChP-mistry. 
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sist, melly ezerint a tengerek ár-apályát a hold nyomása l)kozza, mel
lyet az a hely délvonalán átmenve a légkörre gyakorol. É!!zlelte a 

h~jcsővonzást., szóval, a természettan minden. részébeo ját·atos volt, 
ugy, hogy ha kevés tárgy körül kiizpontosi~ja szellP.mi erőit, Newtoll
nal egy szinvonalra emell<edlte:tett volna. 1) M i c t' o g r a p h i a-jában 
(1665) az égés igen szép elméletét állil.otta fel, s megigérte annak 
kifejtését; de igéretével adós maradt, azonban L am p a s-ában meg

világította, mi múdon ég a gyertya. 

Égés-elméletét l\Iayow elfogadta, de toldozgat:í.~ai és szörszál
hasogatli.sai által homályba Lrwitotta. Nagyobb sikert aratott ez a lég 
és lélegzés köriil tP.tt elmé!! kisérleteivel s a fémek elégésére s főleg 
a vegyrokonságokra vonatkozó szerenesés véletei vel. 

Lemery, párizsi gy{,gyszet·ész, V e g y t a n i fo l y am a ( HJ75) 
sok homályt eloszlatott, kiktlsziibiilte a haszontalan nyelv-barhadi
must, de túloznak, kik nt moudják, hogy megváltoztatta a tudomány 
alakját, melly ét·dem Stahlnak volt fentartv<~.. 

'feruu:~szetuiJ·IéJII'l. Állatian. 

Nem volt utazó, nem tengerész, ki valami észlelettel v2ogy uj· 
doneággal nem gazdagithatta volna a természettörténetet, de az anya
gok rendezéséhez nem értettek. Az állattan megelégedett a külsö 
leirásokkal, mellyek kevéssé szahatosak voltak s nem támogattattak 
a bonczludomány által, miguem John Hay (l62q-17ll5), Eijsexhöl, 
elhagyva a régi utat, uj ösvényre tért, s l ti 7!)- ban kiizzétr.tte Francis 
Willoughby madártanát, kivel b~j:ít•fa a ContinenHt, azután pedig a 

halak tiirtéoetét (l fiH6), mellyek o~zlályzását u e ki tulajdonítják. 
Synopsis methodiea animalium 411allrupedum et 
serpentini generis !,169:!) czimü rnunkája nem sok uj fajt 

mutat ugyan fel, de elsií, mellyben az átaJános o1:1ztályok a természe
ten alapulnak, vél'l'el Lirúkra és vérnélkülid;.re u:>ztván az állatokat i 
amazok tüdők, a többiek kopoltyuk által !Megzenek; ezek közöl né

mellyek két, mások csak egy szivkamrával birnak; az el sil osztályua.k 
közöl némellyek cleventsziilíik, m:lsok pclék~t. rakn:~k; s J,ab:ír Ray 

1) Hogy megfo,zsz:un "rc<lcti,égöktéd n z ally:tg-cl v ie k le~ ki i liinczehh e~ze

lösl<iid.!seit, elmondtJm, mikép Hooke <'gy felolva,á~á.ban u fé·n,vr<il, ll'- e'zméket 

anyagiaknak, ~ az :tgyvelöt az e>zmék gyártlÍ•ára alkalmas AIIH~ol<h<'>l Ös8ze

tettnek vitatja. A !!tt-eszml·k a bolognai köhöz hR.<onl•'• anya~,ból szArmaznak; a 

halllr.~i11k a hegedii vagy iive~-hnrold10z hasonl61H'•I, R a lél,,k e:Ler meg- ••zer illy 

eszmét gyártltat naponként, mellyek 11lig h•>gy liépzil<lnek, H krizp.,uH<'•l t!tvnlr:~ 

;;zorittlllnnk, R gyüriik mó<ljhra vannak egymllsba filzvP. 



- 801 

tudta, hogy a ezeteket nem á halak, hanem a négylábu emlBsök közé 
kell sorozni, mindazáltal ti9ztelte a népies elllitéletet. A né~ylábuakat 
továbbá patásokra és körmösökre kiilönblizteti, s az elsöltet sokszo
rosan l1asitott két vagy Ulbb patájnakra, a tnbbieket krtszer vagy 
sokszor hasitott körmüekre, melly utilhhiak ujjai vagy egyeeitvék, 
vagy részben vagy egés~~:en elkiilönzöttek. 

A szabályszerü :Hlatokon kivül, a szabálytalanok egy osztályát 
is felállitja, mellyeknek nincsC'nek fogaik, vagy sajátságos módon 
vannak rendezve, miként a rovarevülmél, a tüsköncznél s a vakond
nál. Röviden é!l szabatosan határozza meg a faj-jellegeket. Illy mödon 
nemcsak jelezte az észszerü osztályzások utját, hanem maga is olly 
jól haladt azon, hogy az angol természettudósok hosszu időn át min
den osztályzását kiivették, s némellyek azok közlll örökké fen fog
nak maradni. 

Az összehasonlító boneztant ö mát· alkalmazta; de az li.Ilattani 
boncztan megalapításállak érdeme az épitész Perrault-ot és Duver
ney-t illeti. A szabatos és éleselméjii észleliS Lister, angol orvos, tu
dománynyá etuelte a kagylók tanulmányát (Sy n o ps is C o n c h i l i o
r um, 1685). Filippo Bonanni gyiijteményt rendezett a teknBczökböl, 
irt a csigákról s azok tojásairól , s vitatta az önnemzést (g e n e r a t i o 
a e q u i v o c a), miként f'zt aklwriban a régieket követve átalában 
tették. De megczúfolt a azt H.edi, ki tudó"; kétkedéssel vizsgálta a ro
varokat; fölfedezte a méreg székhelyét a viperában, és az általa föl
fedezett igazságoimái is figyelemre méltóbb a módszer, melly szerint 
ö azokat kutatja s 8Zabatosan, jó hiszemmel és a vitában mértéket 
tartva kimutatja; a ki~érletekuen nem vezettetett tévutra az e!Bitéle
tek által, mellyek l~özött növekedett, mindazáltal mások eltérő véle
ménye iránt is kimélettel viseltetett. Becsületére válnak neki tanít
ványai: Bonomo, Cestoni, Sangallo, Del Papa és Lorenzini, ki elséi 
adta szabatos leir~sát a zs ih hasztil rá:jának (torpedo ), fölfedezvén az 
izgató szervet. 

Amaz apr1Í lények világa, mellyek szervezetének titka az érzé
kek előtt örökre !'ejtv e maradandónak látszott lenni, egész en el volt 
hanyagolva, mig végre Malpigbi, Leuwenhoek és mások a górcső 

segélyével igyekeztek áttörni annak homályán ; s a természettudósok 
tábora rögtön két rcszre oszlott, hogy sikra szálljanak ellenök vagy 
tapsolják öket; egy rész csalékonyaknak vitatja a góresői fiirkéeze
teket, de mások kimutatják fontosságát az illy észleléseknek. Ez uton 
mindinkább előhaladtak az ázalék állatok ismeretében, s a creval
cuorei Marcello Malpighi (1628-94) nagyérdekü következtetéseket 

XVI. 51 
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vont abból a bonc?<tanra s az összehasonlító ~lettanra nézve. Bámula
tus türelemmel figyelte meg a tojásban az ébrény Plsií körvonalainak 
fejlödé;ét, a késöbb csirhtb·lyának (blast.oderma) nevezett hártya 
oldalagos kiegyen~sedését, a gerinczoszlup s az ideg és vérrendszer 
első jelentkezését; de e tények terméketlenek maradtak az ö _szelle
mében, mert az eWbbletek sa központfutó fejlődés elöitéletei kötve 
tartották iit, júllehet egy eredeti szövet után kutatott, mellynek a 
szervek csak módosulásili volnának, s illyeneknelt ítélte ií a mirigyes 
magtokokat benső szerkezetökben. Midön azonban Leuwenhoek, 
Hartsoecker és Bohn fölfedezték az ondóállatkákat, kiforgatottnak 
tünt fel a Harvey által megállapitott s a Malpighi állal sok szabatos
sággal védett kifejlési elmélet, s az uj rendszer pártolókra talált, kik 
között volt Lancisi is. . . 

Swammerdam a R o v a r ok á t a l á n os t ö r t é n e t é b e n 
négy osztályát állítja fel azoknak, a test alakjai s az átalakulások 
szerint. A gal'fagnanai Antoniu Vallisnieri orvos ( 1661-1730) Mal
pighitől kedvet kapván a természettöl'ténelemllez, megujitotta Redi 

kisérleteit a rovarok nemződése fölött, más állatokban is fölfedezte a 
petefészket, s azon következteté::n·e jött, hogy minden állat tojásból, 
minden növény magból származik. Több figyr.:met forditott az em
ber származására, kizárván Leuvrcnhoek ondóállatkáit és Stenon 
tojásait. 

Boncz.tan és l:lettan. 

Az emberi boncztan félszázad alatt tökéletesen átalakult, elő

nyére azoigálván az élénkebbé lett közlekedés. Harvey rendszere, bár 
még mindig voltak ellenesei, tért nyert, ajánitatva a vér-ujraöntés 
által, ruit Angliában 1657-ben') ebeken kisérlettek meg, a roivel a 
poppii Fráncesco Folli olly nagy zajt ütött, hogy azt hitték, ő szerzöje 
c mütétnek, melly által a szcnvedő emberiség visszaszerezhetni re
mélte ifjuságát. Midőn aztán l G 61- ben Malpighi s 1690-ben Leuwen
hoek a górcső segélyével a vérnek a hajc~övlledényekben való for
gásáról s az üt- és vér-ereknek összefolyásáról bizonyosságot szerez
tek, a rendsze1· kétségen kivül helyeztetett. 

Ugyanazon Malpigbi fölfedezte a tüdő és máj szerkezetét; rá
jött, mikép a nyelvens az egész bőrön mirigyek vannak elhintve, 
me Ilyeket idegfonalak elevenitenek; megismertette az agyvclö állagát 

1 ) A v~rujraöntéa, miröl m~r Ma•·silio Ficin<> {,s Cardauo is tesznek em
lítést, Ola~zországiJan Fracassati, Mont1nari, 1\lot.nfredi által elühb gyakoroltatott 
mint Anglihloan. 
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és pontos körforgásait, a benső részek núrigyszerü szerkezetét, és sok 
hal látazervét, miáltal felforgatta Carteeius elméletét, ki azt állította, 
hogy a fénysugarak ama ezerven át jutnak az agyvelöhöz; kifejtette 
a sziv csigavonalai t, mit Borell i (hat évvel Stenon előtt) izom-szer
kezetünek bizonyitott; s jóval Albinus elíítt jelezte, mikép a négerek 
szinének székhelye nem a felső bőrben van, hanem a nyálka-szövet
nedv elválaszt:isa által okoztatik, melly szövet a uiir és felsö bőr 
között találtatik. 1\'Iessina, mdly város mindig a legjobb tanárokat 
szokta volt kiszemelni, tanszéket adott neki; de ellenségeinek áaká
Ji,dásai kizavarták öt onnan és megszomoritották, mig végre XII. 
Incze által föorvossá neveztetvén, félbe kellett hagynia észleléseit. 
Megirta saját életrajzát, védelmezvén magát roszakarói ellen, kik 
nagy szám ma l voltak, miként ez minden ujitó irány ában történni 
szokott. 1'.mitványa, az imolai Antonmária Valsava (-172:3) müértö
leg elemezte a fíilet, s kiérdemelte Morgagni dicsél'etét és védelmét; 
tanulmányozta az agyvelöt, annak vérkeringését és velöazalagjait, a 
sziv s a lélegzési késziilék baneztanát; jobban rendezte a kórháza
kat. Jeles boncztudós volt a velenezei Giovan Domenico Santorino is. 
A piacenzai Giulio Casserio (-17 :~7) már előbb tanulmányozta a 

hRllszervet, mellynek szervezetét hatvan évvel késöbb Duverey job
ban kifejtette, S miként }<'onteMlle monuja, "a boneztant divatba 
hozta."' 

May o w a l é l e g z é s r ii l sz ó l 6 é r t e k e z é s é b e n (Lon
don 16nH) jelzi a z éleny szükségességét az élethez ; de már Hooke 
kimutatta, mik1\p az állatok elvesznek a légben, melly attól meg van 
fosztva. A tökélyesbitett górcsövek és kicsinymérökön kivül a vegy
tani kémszereket is alkalmazta, különösen a csontokra vonatkozólag, 
mellyelmek fi>lismel'te rostos és edény rendszeres természetét Ru y sch, 
Hollandiábúl, tültélyesbitelte a vegykészitmények befecskendezésé
nek szülemli.í rnesten~égét. A t'éAzek boneztani tanulmányától azok 
használatának és vi:;zonyainak élettani tauulmányozá<iára tértek át, 
s az ola~zuh; ltiiziH dicsrlretet ét•demeltek H.edi, Liceti, Baglivi, Pac
chioni, De Marchettis. A górcső és befecskendezés segélyével meg
ismerték az edényes végtagok összefolyását, a vérnek átmenetét az 
üterekből R vérerekbe, a levegő befolyását a vérre, az emésztést, a 
nemzést, s más egyéb ttineményeket, mellyeket különbözőleg tejte
gettek a gyógyvegyészek s a gyógymüvészek. 

A capodistt·iai Santot·io ~antot•i (-1636) Me dicina stati
c a-jában •·akta le a börkipárolgás körül harminc.,; éven át tett észle
letei t. Em litest érdemel Cornelio Ghirardelli C om p e n d i o d e ll a 

51* 
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cefalogia fi sionomica (1673) ezimü munkája, mel\yben az 
észtehetségeknak az agyvelö küliinbözi) réezeib•n való helyhea
kö,öttstfgtt, s az agyveJij szt>rvein~k a koponya kiduJorodtbaival 
való ösllzefügg~~ét vitatvll.n, alapokat RZolgáltatott Gall koponya
isanéjének. 

Sok fényt vetett az {~lettanrn Pecqnet az által, hogy fülfedezte 
nem .\ mellcsatornát, mellyet már Enetachiut~ i~ i:~mert, han6m annak 
rendeltetését, melly abban áll, hogy meglírizza a tejnyét, mibtll a v?.r 
képzödik. W illi~, oxfordi orvos, A n a t om e c e r e b r i czimií jeles 
muve, melly nem kevésbbé gazdag képzelgésekben, mint fölfodezé
sekben, jobban megismertette, miként ágaznak el az idegek az agy
velöböl, s az agy minden részének saját észbeli téoykedéeeket tulaj
donít. A montpellieri Vieusseux N e u r o g r a p h i a u n i v e rsa l i s-a 
tökélyeabítette az idegek boncz.tanára vonatkozólag már elöbb tett 
fölfedezések( t, megkülönböztetvén azokat, mellyek a bá.tgeríncz
velőböl származnak, s követven azok finom elágazásait, mellyek a 
Lürben terjednek szét.') 

Az összehasonlító boncztan. nagyobb figyelmet kezdett forditani 
a testszarkezet s az állati élet müködé11einek hatályassága között 
létező viszonyokra, miáltal megerösitette a végoLok elméletét A ná
polyi Marcauralio Sanseverino, j<\llehet barbár ::~tylusban, eleö érte
kezett e tudományról, megállapitván, miszerint a fajilag különbö:W 
áilatok testszervei csupán arányok sze ri nt ütnek cl egy mástól. Ger
mano, Nápolyból, s De Liagno, Toscanából, szintén összehasonlítgat
ták a különbözö állatok vázait. 

fJiyógyfan. 

A paracelsus és hehnont-féle iskolának még mindig voltak hi
vei; sa hanaui Dubois (Sylvius) Ferencz (1614- 72) elterjesztette 
az orvosi vegytao elméletét, bizonyos erjedést tételezvén fel az em
beri testben, mellynek megzavarásaból származnak a betegségek, éli 

pedig legnagyobbrészt a savak tu\bííségéböl, csak ritkán okoztatván 
az égvény ek ál tal. Ezen lepárlások és erjedé~ek eliím<,zditása cz(ljá
ból fünek fának ajánlotta a theát és dohányt, mivel talán honfiai D) e
részkedö szellemének akart kedves dolgot c~elckeJni. Angliában ke
'Vél!sé, de Németországban nagyon felkaptak e vegyurvo.-;ok, kik az 
állati életet csak ugy tekintették, mint vegyfolyamot, semmi ktilönb
ség~:t sem téve a vegyes és szcrvcs testek köz.ött, és Rok hasznot haj-

') Portai, Hi1t";,.~ rle l' anatomie; - Spreagel A 9.11<\9!JI(m tiirtt!n~te. 
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tottak a tudománynak a test nedvcit iUetö komoly kisérleteikkel j 
k ülönösen nagy diosáretet érdemel a montpellieri Lazzaro Ri•erio. 

Olaszorseágban Galilei és iskolája a természet és menoyieég
tan tanulmá-nyozására adták magukat, s e befolyások alatt képztídtek 
a gyógymenuyiségtwlósok, kik ruindeut a nyugtan éa vizmoztan tör
vényei ezerint akartak megfejteni, s e~ekre való tekintettel tanulmá
nyozták a boncztant. Ernlitettük már, mint egye&itette Borelli a meny
nyiságtan.t az orvostannal; szerinte azoDban az állati mozdulatok oka 
a lélek j e mozgások közől sok az ész- vagy ösztöoszerü akarat uraJ
ma alatt megy végbe j az akaratnak eszközökre van szüksé~e, s illye
Bek az izmok, ruellyek külrö-1 nyerik a mo:l!!g&tó erőt, s ezek segéd
szereit kizárólag :Ho ideg ek képezik j s szabatosnak vévén egy olly 
rejtélyes tudományt, ruinö az élettan, a mesterkélt gépeket az állati
val, az emeltyük egyensulyát a ezervezettel haso:olitja össze, s 
algebrai formuláknak akarja alávetni nemosak az izmok ö.ise.ehul!é
dását, hanem az élet minden tiineményét. Ugyanilly utat követett 
Florenczben a dán Stennn Miklós ( --1687), ki ott I z om t a n t s 
P r o d r om o d e l so l i d o czimtl munkát tett közzé, jobban meg
ismertette boncz.tanilag a s~ivet, s mennyiségtani szabályok uerint 
akarta t~jtegetni az izom alakját és tevé kenységét. A római Gian
maria Lauei.ei ( -1720) inkább gyakorlati észlelésekre adta magát j 
tanítványai használatára a hazai fögymnasiumban boneztani kivonatot 
készitett, s föorvoss:'t neveztetvén, igen nagy hírre kapott j közzétette 
Eustachius B o n c z t a n i t á b l á i t, és sok más orvosi és te!l'mészet
történelmi munkát, különö~:~en pedig egy értekezést a sziv liiktetésé
röl, s az üiérdagana~okrúl. A flóren~zi Lorenzo Bellini ( -1704), ki 
mielött huszadik én!t elérte volna, már is egy bonczáazati tanulmányt 
tett közz6 a vesék, azutáu a nyelv szerkezetéröl ; nem titkolván a 
mag.as véleményt, mellyet önmaga felől táplált, sok l~ellemetl~aséget 
okozott magának. Ez iskúlának voltak harczosai Archibald Pit.ca.rn 
( -1713) és Hermann Boe1·have (-1738), ki aztán vegytani éa hu
moros elméletekkel combinálván azt, Európa első orvosa gya
nánt üdvözöltetett, melly czimet az utókor nem igen hajlandó neki 

megadai. 
Aközben egy tapasztalati iskola semmiféle rendszerhez nem 

kötve magát tisztán az észlelésre és kisérletekre forditotta tigyelmét. 
Igy tett az angol 1'homas Sydenbam ( 1624-89). Ű, kinek alkalma 
V{) it ésalelni az 16G6-iki londoni pestist, a &z 1668 -ik i himlöjá.rványt, 
azt tanilja1 mililzerint a gyógyta-nnak kötelessége a betegség ter~· 
szettl!irténetével lépést tartani, a gyógydzereke.t állandó és bevégzett 
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terv I!Zerint alkalmazni, t1 a betegségeket o~:~ztá.lyokra vagy fajokra 
különböztetni j sokat tulajdonitott a légköri változások által okozott 
befolyáaoknak, s mcgromolhatóknak tartotta a test nedveit, nrhczen 
kitalálhatóknak a betegségeket sztilö okokat, charlataneriának a kü
lön szereket. Az ö nyomán sokan tanulmányozták a járványos beteg
aégek jelenségeit, különöscn Bernar·dino Ramazzini és Giorgio Ha
glivi. Ez utóbbi (J 668- 1706), mguzai származás u, módositotta a 
gyógyerömüvi tanokat, tagad ván, mintha a betegségek csupán a meg
romlott solid testrészekről függnének, 11 bizonyos életerőt sejtett, mi 
elsö lépés a természettannak az életelviséggcl való egybekötéséhez. 
E gyógytermészcttani rendszer·, mcllyet ö és a n•ggiói Pacchioni álli
tottak fel, legnagyobb részét magában foglalta amaz igazságoknak, 
mellyek azóta kétségen kivül helyeztettek. Baglívi az észlelő győgyá
szatra nézve is k itünö szabályokat adott, s uttörli volt a betegségek 
módszeres osztályozásában. 

S átalában a jobbak megszüntck a betegségeket elvont lények 
gyanánt tekinteni, hanem ugy vizsgálták azokat, mint a ezervezet
lét módjait, miért is tanulmányozták az emberi gépezet s a külsö té
nyezők között lévő viszonyokat, me Ily tényezők ba tál yára nem előre 
megállapitott clmélctekbiíl, hanem az eredményekbiil következtettek. 
Mindennek daczára, az iható arany még hitelre talált j XIV. Gergely
lyel tizenötezer scud6 értékiit itattak meg; ll. Rudolfot "zintén azzal 
tartották egészségének megóvása végett. 

Quito lakóival a véletlen fölfedeztette a china-héj lázűzö tulaj· 
donságát, dc csak 1G38-ban kezdett az nagyobb keletnek örvendeni, 
R midőn is, miként beszélik, Chinchon grófnő, Perú alkirálynéja, ma
kacs harmadnapos lázban szenvedvén, a china aj:;nltatott neki gyógy
szerül. A kisérletet előbb szegényeken tétette meg, s jó siker mutat
kozván, nagy mennyiséget osztatott ki belöle; a honnét a köznép 
grófnő porának, Linné Chinchona-nak nevezte. Spanyol
országban rögtön ismeretes lett j a jezsuiták nagyban terjesztették j 
generalis procuratoruk, Lugo bil10rnok, mindenfelé kültlözte s XIV. 
Lajosnak is ajánlotta, ki visszanyervén cgé~zségét, divatba jött a 
J e zs u i t á k p o r a. Az orvosok két tábor J'a oszoltak; Gal en köve
tői, a lázak okát bizonyos kóranyagokban keresvén, mellyeket ki 
kell hajtani, makacsul visszautasították j ellenben, kik a hatásra vol
tak figyelemmel, isteninek kiálto'tták azt ki. 

A vélemények történetének érdekében nem hallgatom el, mi
kép sokan csak azért idegenkedtek tölt>, mert a jezsuitáktól szárma
~ott, s mÉ'regnek hirdették 1 me Ilyet a jezsuiták a más vallásuak 
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kiirtása czéljából hoztak be. 1) A tapasztalás ép ugy sz61t ellene mint 
mellette, ruert nem mindig kellő adagokban és körülruények között 
alkalmazták. Ezek meghatározását egy képzetlen tapasztalati orvos
nak, a cambridgei Robert Tabot·-nak ( -1681) köszönhetjük, ki láz
üzö titkos szerével nagy zajt ütött, s Londonban és Páriztsban hírre 
kapott, melly utóbbi helyen meghalálozván, titkát a dauphin meg
vásároita és közzétette, s kitüut, hogy gyógyszerének alapja a jezsui
ták pora volt. 

Olaszország orvosai, kik kevésbbé ragaszkodtak Galen s az 
arabok elöitéleteihez, s többet adtak a körtani okokra és a gyakor
lati gy6gykezdést·e mint az akkori divatra, melly a gyógyszerek 
természelét s hatá.tiuk múdját akaa·ta fejtegetni, a china részére állot
tak; s a genuai i::iebastiano Bado után l"t·ancesco T'orti, Modenaból, 
egyike volt a leghatározottabbaknak e gyógyszer védelmezésében, 
mellyet ö a veszélyes betegségeknél is alkalmazott ; aztán másfele, 
különösen lankadtsági betegségekre is kiterjesztetett. Ar. egész meny
nyiség, melly 1772 ig Európába behozatott, Loxa erdőiböJ s az ezek
kel szomszédosokból keritlt ki, mellyek a déli szélesség 30 és 50 között 
terülnek el ; de késöbb Dél-Amerika más részein is találtak kisebb
nagyobb hatásut. 1779-ben Angliába a vörös chinát hozták be, 
mellyet egy spanyol hajón koboztak el, s melly kétszeres hatásunak 
találtatott; de a nyerészkedők csakhamar másféle héjakkal cserélték 
ki

1 
ez által is rontván az igazinak hitelét. · 

Ez és más uj gyógyszerek, mellyeket az akkoriban divatos 
hypothesisek szet·int nem lehetett megfejteni, azon meggyőződésre 

vezettek, mikép a szervczet és élet törvényei sajátos jelleggel bírnak, 
melly lehetetlenné teszi a tétlen anyag törvényeinek alkalmazását, s 
hogy tehát az egyedlll igaz rendszer a tapasztalás. 

A hidegviz-gyógymódok Nápolyban, Siciliában, Maitában ez 
időben kaptak fel. Mi az ásványvizeket illeti, folytatták azok hasz
nálatát, s nagyobb szabatassággal eszközölték elemzésöket. Orazia 
Monti egy értekezést adott ki a hadseregek és hajósok 
egészségének gondozásáról (1627); még jobb a nápolyi 
LucantonioPonzio De militum in castris eanitate tuen
d a (1685) ezimü munk~ja, mellyben tanácsokat ad, mint kell javítani 
a katonák sorsát, kiket a társadalom olly sokmindenféle szenvedésre 
ká.rhoztat. Ha Pringle bövebben meghányta e tárgyat1 a kezdemé
nyezés érdeme az olaszokat illeti. 

1) Branacl11.s, De Oinacina, p. 16. Velencze 1661, 
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A eiciliai Fm·tunato Fideli tette közzé az első könyvet a tör
vénykezési gyógyászatról, 1) mibcn nem kevés könnyebbségere &zol
gá.ltak neki a siciliai lngrassia a a milanói Selvatico részleges müvei. 

Azután a római Paolo Zaccbia adott ki arról egy teljes értllke
zéat (Qua es t i o n es me d i co-l e gal es (1621), melly nagy tanult
ságáról és gyakorlati józan eszéről tesz bizonyságot. 

f'U\'észet. 

A füvéezet, megállapadva a dicséretes uton, mellyre a mult 
században lépett, azóta csak elnevezésekre, Jeirásokra és rajzokra 
szoritlozott. A hollandok nem keveset lenditettek rajta; Rbeede, ln
dia kormányzójanak H o r t u~ i n d i c us ma l a b a ri c u a -a sok 
uj növényt it~mertetett meg, niÍnt szintén Humphius Il e r b a ri um 
am b o i n e n s e- je is. Az egyes ot szágok növényzetének ismetteté
a ével szabatosittattak a növényrajzok, megkülünböztettek, mellyek 
össze voltak zavarva, szembetüntek a különbsége'k és hasonosS'ágok. 
Ottavio Brembati, bergambi gróf, tanulmányozta a virágok szerke
zetét, s a légkör befolyását azokra ; Giovanni Cia11si, Trevisó'ból, jól 
megkülönböztette a növény-élet föfö jelenségcit; Giacomo Zenoni 
leirt& Bologna növényeit, s tökélyesbitette azok kiszáritásának és 
eltartásának m6dját; Siciliaéit fr á Francesco C u pani és Paolo Boccooe 
írták le, melly utóbbi elsö ismertette a módot, mikent termékenyittet
nek a nők a hirnek áhal; 1\'Ialta növényt·ajzát Filippo Ca vallini tette 
közzé; Antonio Do nati azon cgy:izcrücket irt a Ic, mcllyek Veleocze 
partjain tenyészuek; s majd mindeu olasz tartományban foglalkoztak 
e tanulmánynyal.~) 

Föltaláltatván a. górcső, HensLaw fölistu<.lfte a növények csi
gavonalas edényeit vagy légcsiiveit, Hooke peJ ig a sajtsziivetet; melly 
fölfedezés clött, azt lehet mondani, iso1eretlen volt a növényélet ter
mészete és folyama, a növényi boneztannak csupán azon szembetü
nöbb igazságai lévén ismeretcsek, mellyek a kertészek vagy kíván
csiak észleléséből vezettettek le. 

Guiseppe Aromatari, Assisibúl, a növényeknek magból való 
származásáról irt négy lapnyi levelében (Velencze, l ti25) jelezte a 
hasonosságot a magvak és tojások között, s a székek rendeltetését;':) 

1) De rlllatlohibus medicot•um libri IV, in qui/;ua ea ~mnid quae in forensÜ;us ac 
publicis caunl medici 1'6{erre Bolent, plen·isBime l!·adunlur. Puleot·mo 1 fin2. 

t) Lá.sd Renzi S!oria della meclicina IV. köt. 
') lprengel, Biog,·aphie univet·1elle. 



809 -

'rhomas Brown c U r a l ko d ó t é v e l y e k b i r A l a ta· ozilbü mun
kájá.ba n ( 1646) szintén tett némi ésat·evételeket a bimbók sarjadásas 
az azok virágaiban közönségesen észlelhető ötös szárn fölött; atoaban 
e tudomány csak csirájában maradt, mignam a coventryi G~w Ne
hemiásban ( 1628-1 71 L) ar; állati boneztant tárgyaló k<inyvek a.on 
eszmét kehették fel, mis;,ser~nt a növények, ugyanazon sme~Öllek lé
vén müvei, az állatokéhoz hasonló szarvezetekkel birhamak.. HOIJZá.
látott tehát e hypothesis kidoJgodstihoz, s 1670-ben a királyi táreasé.g
hoz egy könyvet nyujtott be, mellyben vagy megteremtette a növéayi 
boncztant, vagy legalább annyira előbbre vitte, mennyire másnak 
saját találmányát kifejteni sBha sem sikerült. Neki tulajdonitják a 
növények nemi rend11zerenek uagyszerii fölfedezését i~, habár ö a 
növények<Jt mind kétucmücknek gondolta, nem tudván mit Cesalpioo 
e tekintetben azokról már előbb elmondott. De a nemek igazi elméle
tét Carnerario Rudolf, tübimgai fű vész-et-tanár állitotta fol, tapasztala
tokkal támogatván Grew hypothesisét, s kimutatváo, mikép a hím
ezálaktól mcgft>sztott virágok nem adnak termékeny magvakat. 
W oodward a PLt i l os o p h i c a J t r a n sa c t i o n s·ben elöaci·ta ta
pasztalatait a növények táplálkozása fölött, meUyeket /:i ~ízzel tele 
üvegekbe tett, azután ped;g megmérte a növekedttt növényeket s a 
megfogyott folyadékot; Van Heimont megujitf tta e kísérleteket, B 

azon következtetésre jutott, m.jszerint a viz tömör anyaggá v"ltoz
hatik át. Kenelm Digby kifejtette az éleny sz.ükségességrt a tenyé
szetbez, melly gázt kevéssel azelőtt Badmrst födözte fel. 

A növényi boncztan illymódon miHden szet·ve!! lénynek egyetlen 
törvény alá foglalására vezetett, kitUnvén, mikép benső szerllezetre 
nézve mindnyájan egyformák, B kiilönbség csak az alakokban és a 
látszatokban \'an. l\larcaurelio :-:ianseverino (Z v o t om i a d em o
c r i t e a 1645) munkáját e synthe11isre alapította, mellyben aztáu 
nagy elömenctelt tett Malpighi, ki a füvészetet már Grewt megelöz'te 
tudományos szinvonalra emelte, s a baneztan é~ áUati élettan azoigá
latába szegödtctte. G1ewnál joLban kifejtette a magvak sr~~erkeaetét 
és növekedését, szaLatosabb rendboo és tömörebben irt, s A n a t o
me s p l a n t a r um i d e a czimü munkája a londoni akademia költ
ségén nyomatott ki ( 1671). Uttörö lévén, kénytelen volt minden egyes 
részt elemezni az osztályokban és kUlönbözö fajokhan, a béjat, tör· 
~; ligakat, rügyeket, leveleket, gyümölcs öket ~~~ virágoká t, gyök e· 
reket, a csirázást1 a szörnyképzödéseket, az idétlenségeket. 

Ahamburgi Yung (Isa«o.ge phytoscopica 1679) jobb 
utt·a tért az osztályzást illetöleg, éJ.eselmüleg észlelvén agyanazo:J 
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szervek módosulá8ait a klilönbözö növényekben, 8 helyesen értekez
vén ajellegekröl 8 a füvészi nyolvrHI. Robert Morison, Aberdeenböl, 
(1620-83), oxfordi füvészet-tanár 1), a növenyeket nem külsö alak
jaik, hanem a termékenyités szcrvei szerint rendezte. Ceaalpinóban 
már .félmerült ez eszme, de miként a vérkeringé8re vonatkozólag, 
ugy itt sem vitte rószletekig a fürkészete'.; minélfogva Morison meg
fosztotta öt annak dicsöségétöl, habár azon hét osztályból, mellye
ket Cesalpino jól berendezett, ö csak ötöt j cllernzet t a gyümölcsök 
szerint. 

Nyomdokait követve Ray 2) hatezer kilenczszáz növényt irt le, 
a gyümölcsre alapítva osztályza\sát j s jobban meghatározta a termé
szetes családokat, szabatositotta a toljes és teljetlen virágok közölt 
lévő különbséget, s megállapitotta az cgyszéküek és kétszéküekre 
val/l felosztást j ha hogy ö es Hermann Pál, Knaut ~ristóf, Maguol 
Péter, midön az osztályzásokat a füvészeti rokonságak ezerint eszkö
zölni s a természetes módszert fölfedezni akarták, nélkülözvén a biz~ 
tos elveket, a jellegek egybevetésében hibák ba estek, ez nekik meg
engedhetö, tekintetbe véve, miszerint korukhan a szervek szerkezetét 
és müködéseit csak gyéren ismerték. 

Bachmann Quirio (Rivinus 1652-1723), lipcsei tanár, mások 
fogyatkozásain okulva előnyösebbnek találván az osztályzást, melly 
könnyebbiti a tanulmányozást, a. meeterkélt módszerekheztért vissza, 
de a helyett hogy a jellegek meghatározásánál csupán a gyiimölcsre 
lett volna tekintettel, a kehely módosulásait is figyelembe vette.3) 

Cesalpino lekötelezettjének vallván magát, kit szcrinte Morison rontva 
másolt, tizennyolcz osztályt alakit, mellyeket kilenczvenegy nemre 
alosztályoz. Jóllehet illy módon ö sok nemet egyeMitett, mellyek elöbb 
el voltak szórva, mindazáltal nem tudott egyöntetü rendszert hozni 
létre, melly munka az aixi Jean Tournefortnak 4 ) (1656-1708) volt 
fentartva. Ez, a kelyhet vévén alapul, inkább a szerkezet változékos. 
ságaiból mint a viráglevelek számábol vezeti le az osztályokat; a 
nemeket pedig a virágból és gyümölcsböl, s ollykor a kevésbbé lé
nyeges különbségekböl ; s a helyett hogy szabálytalan fajokat ismerne 
el, inkább uj nemeket hajlandó alkotni. Azonban eltéröleg Rivinustól, 

1) Hortua BleaenaÍ8, 1669; Plantarum umbellijera1·um diBtributio noua, 1672; 
Hu!oria pl.antarum univeraalia, 1680. 

Z) Butoria plantarum, 1686-l 704. 3. vol, in fol. 
a) lntroductio a.d rem herbariam, 1694 lis 1700. 3 köt. 
') lmtitutionta rei herbariu1 1694 Ile 1700, 3 köt. 
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a növényeket füvekre és fákt-a osztotta, butizonkét osztályt különböz
tetvén meg, mellyek közöl tizenegy az egyszerű virággal, egy vagy 
több levéllel birókat, három az östizetett virágúakat, egy a sziromta
lanokat, egy a r(~jtvenö~o~ziiket, egy a cserjéket, öt a virágzás szerint 
megkülönböztetett fákat foglalja magában. Jóllehet a kehely, mit .ö 
szabályul vesz, gyakran hiányzik, sannak minden eltérései nem illeszt
hetök be 1'ournefort osztályaiba, mindazáltal a rcndek jól meg van
nak különböztetve, habár a nemeket és fajokat tuJaágosan szaporítja, 
s a poredényekre ninc:~ kellő figyelemmel. Mieheli, egy ftivészeti kert 
alapítója Florenczben ( -1737), fölismerte a gombák magvát, miröl 
már GiamLattista della Porta is tett említést. 

t' öleifa n. 

Ugyanakkor a földgömb kérgének bámulatos szerkezetére is ki
terjedt a figyelem, s megtétettek az elsö lépések amaz uton, melly a 
földtan legujabb tudományához vezetett. A végokok eszméjének ural
ma alatt állva, némellyek azt gondolták, hogy a világ ugy teremtetett 
a mint van, mert legalkalmasabb az mostani állapotában a lakókra 
nézve j de az észlelök figyeimét nem kerülhették ki a szahálytalansá
gok, a közbejött nagyszerű forradalom szembetünő jelei, s a tengertiSI 
távol nagy mennyiségben talált tengeri állatok ásványmaradékai. 
Számos körülmény a földgömb korábbi egyformaságára engedett követ
keztetni. Megfejtés végett a mózesi özönvizhez folyamodtak tehát j de 
ama rövid korszak okadatolhatta-e eléggé a magasságokat, mellyeken 
ollykor a kagyló-rétegek találtatnak, s ezek roppant mennyiségét? 
Némellyek azt vitatták, hogy ez ásadékok nem is valódi állatok, ha
nem csak a természet játékai. 

A h e g y e k e n t a l á l h a t ó t e n g e r i t e s t e k V aliisnie
rio kivül ~tellutót, a jezsuita Cesit, s a measinai A goslino Scilia festöt 
( -1700) is foglalkoztatták, melly utóbbi az ásadekokat különféle 
állatok szerveivel basoolitván össze, kimutatta, mikép azok nem egy
szerü ásványok. De az olaszok, kik elsök foglalkoztak e tárgygyal, 
nem állitottak fel kielégitő elméleteket. A sokoldalu és eredeti Kir
eher Athanáz, német jezsuita, ki a Vesuv tölcsérébe is lebocsáttatta 
magát, a földgömb kérgéröl és bensejéről ezóló ·tiz, 1) s az alehymiát 
és más, az ásványtanra vonatkozó mesterségeket tárgyaló két könyv
ben adta elő, mit a földtanról tudott, melly müvei azonban telvék 
fecsegéssel és képzelgésekkel. A dán Stenon, észlelvén TosC&IIP, 

') Mundm 3Ubterrane~U. 1662. 



talajánalluet"kezetét, megnlapitatta a jegecz- és földtant. 1) Szerinte 
a földrétegek folyadékból rakódtak le, alkatrésaeiklten külőnbözök, 

a egy ideig M:ki.ráoy08ak voltak, miglea vagy a földalatti ~Bök fet
oállása által okozott rázkód&a, vagy a felsöbb rétegek leszakadálla 
következeében jelenlegi hajlataikat nyerték, s a hegyek kiemelked
tek ; all ásadék-m&radvállyok. valóban ezerves lényekéi voltak; aöt a 

toecanai· terület viZBgálati.ból hat Táltozá.sra követh:eztet, ugy hogy 
lriét isbe-a lett volna az aik és száraz, két ízben darabos és hegyes s 
két i11ben vi~l födött. Ő általánositotta a tényt is, melly szerint sok 
teac, s Ulleg a 83k, fe)bontatván, folytonosan előbbi alakjokat veazik 
vissza. 

Angliában 'l'bomas Burn.et ( -1715), Charteshouse kormány
zója, aztán III. Vilmos káplánja és titkára, össze akarván a:1 ismert 
jelenségeket egyeztetni a mózesi keletkezés-történettel, a földet ere
detileg egészen siknak és száraznak föltételezte, bensejében lévén 
elzárva a vizek, miglen lsten a vizözön eszközlése végett megnyitotta 
a mélységeket, s onnan keletkeztek a folyók és teogerek2). De tuJaá
gosan szabad féket enged képzelmének, mig sQk földtani tényről 

nincs tudomása; s a kik czáfolták, sem igen mutatták ki, hogy többet 
tudtak volna. Hooke, Lister, W oodward bölcsésziebb álláspontra 

1 ) De aulido intra BUlidum natu:raliter conttrrto. 1669. 
") 'JieU'IIIr'w t~ 1acra, 1680-89. Az angol enn IÍ.lma m.ol.r Franoe1co 

Patrirdi Diologo pl'IMIIO BUlla retorica czimü aüvében is feltalálliató, mellyben 11gy 
alija el!l a dolrot, wintha Aethiopia régi évköuyvei t.artalmaznák, s egy aeth~, 
windenféle mesés és ábrándszerü különczségekkel fölkeverve Ca~\iglioni Boldi

zaárnak fc:~tcgdué azt Spanyolországban. "Melly ÍI!"Zonyu rázkóu.!s és vill&mlli.s 
követkett'ében sok helyet~ megnyilván és ~zétl!zakadvá,, a fötd, az egész saj!t bensö 
ilregeibe nbant, B elnyelte és betöltötte ömnag·át. Miuélfogva nemceak kuebu 

lett az, hanem &Z ég tili is vépelen nqy távolra ve&betett, ti önmagába temette 
mag!t és mindazt, mi benne volt. Az elemek, mellyek az ürben magasan állottak, 
a föld súlya s a rés:r.ek összehuzód!sa által kinyomattak, s a szerint, a mint 
könnyebbe& és tisztá bbak voltak, magasabbra s az éght.z közelebb repültek. DEl 

alllJtl ré11zei'k, mellf11k kijé.rása az üregeket betöltiitt romok áhal elzáratott, alant 
m•ailta.k, ú pedig IÚleiDt elöl>bi iirtgei.k.lben, rés aint aely .. t Clt!réln. S meg
&iirtéRt, begr a hflvé. nagyebb faldUimae •aett, s az Ünlg~k által el nem nyelet
betett, kidomborodás maradt, melly aztán saját sulya által nyomatva, s az égtől 

való eltávolodás következtében be6.llott hideg 6.1tal összehuzatva, ht~gygyé és szi.k
lává v6.ltozott. A hol pedig esés k~ben lemélye<llt~k a azétrombolt földkéreg 
nagynerii tömegei, föde~leuöl Dl'll!'1l'c'ltak a vir:ek, s igy keletkt~ztek a \!Ingerek, 

folyók, a nagy és kis ~zigetek, s a sik tengeren elszórt sziklák. B 11 fémek, az 
arany, ezüst, e a többiek, mellyek kezdetbt1o igeu szép éH becseH f6.k voltak, a 

romok 6.ltal beborittattak1 stb." 6, lap. Velencze1 156.2. 
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helyezkedtek, s a jelenségek nagy~bb ismeretét tanusitják; az elaö 
kijelentette, mikép a Noe-féle vizözön nem elég11ég811 a t&ngeri ása
dék állatok megfejté1ére, és st>jtette, mit ma behisonyitottnak tarta
nak, hogy t. i. egykoron a fiildgümb kérg~nck egy része valeuoelly 
földalatti erő által fölemeltetelt, egy része pedig lenyoruatottl); Lister 
é11zrevette, mikf:p némell y rétegek ig~n mesijzire nyulnak, s földtani 
abroszok készítésére határozta magát; W ood wa nl többet tudott ná
lánál a réte~ositett sziklá.kr-a vonatkozólag, jóllehet elmélete hason. 
lóan a többiekhez légből kapott vala. Leibnitz P r o t o g e a-jában 
(1683) helyesebben azon véleményét nyilvánítja, miszerint a föld 
egy ideig tüzeB folyadék lévén, fokozatosan hült ki, B a meggyült 
vizek ~gész fölületét ellepték ; a föld eleintén egyenlő eeinvopallal 
birt, dc aztán a keblében tátezett téres ürök rázkódása követk-ezté
ben némelly részek behorpadtak; 2) a vizözön alkahDI\val az illedék
böJ rétegek képzödtek, mellyek megkeményedtek, azután pedig uj 
iradásokból származott más rétegek által födctt4k be. L4tbatoi eb
böJ, mennyirc megküzelitette az ujabb elméleteket, s miut tépt~ saét 
a békókat, mellyekbe a tudományt azon vélemény verte, melly s.roe· 
rint a teremtés napjai természetes napok voltak. Részletekre Í !i kiter
j oszkedik az ásványok és jegeezek körül, mellyeket ö a lelketlen ter
mészet mértanának nevez. 

A carpH Bernardino Hamazzini ( 1633--1714) E t em~ r i d i 
b a r om e t r i c h e czimü munká.jában a légköri változásQk b~f6lyá
sát vitatta az egészségre; a modeoai forrásokról be~élvén, miQt igen 
rég óta használatban lévöket tünteti fel a most ugynev.eaett a,rt~11i 
kutakat, mellyek i sz o n y ü fú r ó v a l fúratván, "a viz 11gya~erre 

nagy erővel tör ki köveket és fövenyet ragadva magával, 8 usyszól
vá.n egy percz alatt az egész kut megtelik vízzel, s illymódon folyto
nosan adja azt ;u jelzi e források magaa hömérsékét, a azt hiazi, hogy 
a földrétegeken kere,;ztül a tengerböJ erednek, fölemelkedésöket .._ 
vizmoztan közönséges törvényei ezerint fejtcgetvén.:•) 

1) Lyell, Prindpl1a of Utology. t. 1. p. 3. 

~) Hogy Lcibnitz idejében voltak, kik a fölenlt'lkedbek b~u hittek, kitünik 

következ/í hP-lyéböl, h nl helytelen iti ama. véleményt.: Ut vaatiwaimae alpes ex 80Iida 

jam terra eJ'uptüme au1nxerin.t, minua consentaneum pulo. Scimw tamen el. i" illis de
preh.end.i 1·eliquias ma1·ia. Cun• ergo altendrum faetum oporlMt, crerlibili1J6 erbitro1· 

dtjluxi8se aquaa •ponluneo niau, quam inyentem terrarum parlern inertdibiti violBnli.a 
tant alte asctmCÜBie. Sect. "l2. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, mik;·p Ltlnel)lletti 

Sfoglti ozirnü munk6.jában a hegyeit folytonos sülyedését vitatj~~o. 
,) n~ fonlium mu.tin-.n•inJIJ mlmiranrla .'lralw·iqine. Giaofri\IIP.I\8CO Rllmbrlli 
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Mrnnylségfan. 

A mennyiségtudományok azoros összekötteté~ben állván a ter
mészettannal, kölcsönösen segédkezet nyujtottak egymásnak a hala
dás utján. Kepler az égi tiineményekben flzámviszonyokkal találko
zott, me Ily sz e r e n cs és fiilfedezésekre il a számitafiok végtelen 
sorosatAnak utján jutott. Ez elméletek uj fürkéezeteket tettek szüksé
gesekké, tnellyeknek számításokra kell~tt táma~zkodniok, részint 
hogy igazoltassanak, részint hogy gyakorlatilag al kalmaztathassanak. 
A számítások te1·mészetesen igen hoss1.adalmasak voltak, és nagy 
fáradsággal jártak; igy p. o. a mars mindeu egyes szE-mbenállásának 
kiszámítása ti z i v re terjedt, s Kepler minden szám itást hétszer Í!lmé
telt. Hogy miként [{önnyitctt e dolgon az arithrnetica logat·ithmicl\, 
már másutt IAttuk. (XV. könyv. 996. lap.) 

Az elemzés alkalmazása által módoaitott mostani mértan érdeme 
Cal'tesíust illeti, ki nagyszerU találmányait negyedt·ét é~ l 06 lapny i 
kötetecskében tette közzé (!637). Ő Apollonius és P appns Locus 
a d q u a t u o r r e c t os-nak czimzett feladvany áh 61 indul ki, melly 
ezerint "négy egyenes vonalnak helyzete adatván, egy pontot kell 
meghatározni, mellyböl függélyeseket bocsátván a négy vonalraJ 
mindig eg·yenlö maradjon a függélyesek által képezett ('gyenszögek 
teljes összegének nagysága. u Két i~;meretlen mcnr.yisC:~gü egyenlet 
segélyével megoldván e feladatot, átalánositotta az elvet, fl a görbe 
vonalak egész mértanát arra fektette; s mivel minden bizonyos adott 
törvény ezerint leirt görbevonal két vliltozó mennyiség közötti 
egyenlet által ft jeztetik ki, a mértan illy módon a hetüszámtan terére 
vitetett át. 

Kilépvén a megelőző századok szíik határai közöl, a végtelen
ségbe vetbette magát j a helyett hogy néhány részleges görbe vonallal 
bibelödött volna, a göt·bevonalak eges:.~ oszt:dyainak sajátságait át
ölelte, melly osztályok az egyenletek fokozatai szet·int vannak meg
különböztetve és rendezve, s ép olly végtelenek rnint az egyenletek. 
Hogy a görbevonal küliinbözö saját~ágai mikén t vezettetnek le 
egyenletéböl, nem ötlik s1.embe j mindazáltal Cartesiu~ illy vizsgáló-

nerint ( Leltere intorno le invenzioni e ~eoperte italieme Moden;t, J.':!H) 11 Modenában 
IÍ1rt kntakról elöször 1479-ben tétetik emlités. Giovanni Agazzari Piacenza kia
adatlan kl'ónikájAban irja (l.J.78): Nola qood hoc anno repe1·tua eal '}I!Ídam novtu 
modus fodendi et faciendifonles vivos et salientes aupe1· terrwn pe1· quoadam parrnense~, 
et rumira et ,gr(llul,·., vrt!rl-., arg•tmeniQ r.>~jnd,n•n phy•i.:i r~,gini. Ap. Pez·nn'l, St•li'Í'l di 
Parma, IV. 23. 
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uásokkal is foglalkozott, mellyek ama feladat megoldásán alapulnak, 
miként lehet "vonni érintöt a görbevonaira." 

Az eredeti és taláiékony eszű Roberval At>gidius (1602-75), 
ki meghatározta a körtért, tii.kélyesbitette a Cavalieri által ajt~nlott 
négyedléKi módszert j U is talált fel egy, mértani elveken alapuló 
módszert, melly 11zerint két, egymásnak megfelelií pontból kiinduló 
vonal átmetszete által képezett görbékre érintöket lehessen vo1mi. 
Pietro Fermat (1595-1 GGf> ), Tulosából, ki kora kitün ")ségeivel leve· 
lezésben állott, s az ú mértan ban ép ugy mint az uj ban igen járatos 
volt, fölfedezésekkel gazdagitotta azt, mellyek közöl megemlítjük az 
okszerütlen mennyiségek kiküszöbölését az egyenletekböJ j Pascallal 
megkisérlette a valószinüségek kiszámitá.sát, alkalmazva a ezereneae
játékokra j megvilágitotta a m6d~zereket, mellyek valameily görbe
vonal oldalszegvenyei maximumának és minimumának s azok érintili
nek föltalálására azoigálnak i s közeljárt az ujabb idök legnagyobb 
fölfedezéséhez. A tudós theologus Barrow lz!lák ( -1677) szintéo 
megközelítette azt a háromszög eszméjével, melly aztán külzelékinek 
neveztetett ; s sz érintök feladványának olly megfejtését adta, 
mellynek okvetlen a külzeléki számitásra ( calcuius rliffet·entialis) kl"l· 
lett vezAtnie. 

E két. tudbs a mértant csak másodrendű foglalkozásnak, mint
egy kellemes időtöltésnek tekintette i s Pascal, ki olly nagyon értett 
hozzá, s ki körvonal-feladványaiban a mét·tani szépség legmaga~abb 
példáját szolgáltatta, szintén nem tulajdonitott annak nagyobb fontos
ságot, B következőleg irt Fermathoz: "Öszintén ezólva, én a mértant 
az elme legmagasabb (uglalkozásának, dc annyi• a haszontalannak 
tartom, hogy csekély klilöobséget teszek egy csupán mérnök' s egy 
!!gyes kézműves között; miért is a világ legszebb mesterségének ne
vezem, de csak is mesterségnek j jó arra, hogy próbálja erőinket, de 
nem hogy kizárólag foglalkoztassa. u Igy lehetett beszélni akkor, 
midön még nem valósittattak a mértan nagyszerü alkalmazásai. 

Az angol theologus, bölcsész, irodalmár, John Wallis (1616-
1703) a mértanban is egyike volt a legnagyobb tekintéJyeknek, ki 
előbbre vitte az akkoriban szellőztetett nagy feladványokat, millye
nek p. o. a görbevonalak ki egyenesitése és négyszegitése ; 8 t e n g e r 
a r- 8 p á l y á r 61 irt Essai-j ében, B E r ö m ü t 8 n-ában a legmaga
sabb. fokra vitte az erömütani fürkészeteket; 8 V é g t e l e o ek 
szám t a n á b a n rendkivül nagy találékonysági képességet tanusi
tott, s esirájokban már mutatkoznak nála a módszerek, mellyek segé
lyével Newton a természeti tünemények legbonyolultabb törvényeinek 
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elemzéséhez volt felemelkedendo ; minden elődénél átaJánosabb ala
pokra helyezkedve tárgyalta a négysr:ögitést, s ugy találta, hogy va
lllhAoyszor egynek értéke a má11ik terminusaiban tagadólagos ~s tört 
arányszámok nélkül kifejezhető, az mindannyiszor t11ljes terminusok
ban babhozhatta meg a lapterület ét·tékét. Nicolo Mercatore (Ka u f. 
ma o n) bővebhon Itifejtette ez elméletet. Ö némelly kift"jezéseket 
folytonosan szá.rusot·ozll.ttá változtatott át s ez által sikerült neki a 
hajtalék négy11zegitése (1 667). 

Wallill igen sok más feladványnyal és alkalmazással is foglalko
zott, llliben segitette öt barátja W•·on Kristóf (1632-1723), ki s:aép 
jártusággal birt a c~illagá~zatban és crőmiitanban, mellynek aztán 
hátat fordítva, az épitészeire adta magát. Együttesen fürkésaték ök a 
testek 11urlódásAnak elméletét, s kevéssel azután H u y gens követte 
öket, ki smaz, akkoriban először kifejtett elvre támas11kodott, melly 
s:~crint a htltás és visszahatás egyenlök és ellentétes irá.nyuak. 

A görbevonalas · lapterületek négyszögitését illetöleg, W aliis 
agyában már megvillant az elmés gondolat: az ismert lapterületek 
sorába iktatni a közbelsöket. Newton tovább fejlesrl;tette ama mód
szert, átalános, a négyszögitésre is alkalmazhat() sorozatokat találván 
fel, miáltal a két- tagzat elméletéhez jutott, me Ily röt:;Wn a grirbevo
nalak négyszögitésére alkalmaztatott. Azután a fluxiókat találta fel, 
mellyek jobban okadatolták az os:~;thatlanok m6dszerét; s mint rejtélyt 
kiizölvén e találmányt Leibnitzczal, ez azt vagy eltalálta, vagy ön
magától jött rá, és ktilönzéki számítáAnak (c a l c u l us d if fe r e n· 
ti.alis) nevezte (1684). E számitás, melly annál könnyebb és kezel· 
h~több, minél nehezebb ellentéte, az e g és z l és i hány lat, a legna
gyobb tolfedezés. és átalánositja a módszereket, mellyek segélyével 
a vill:60nyos feladvtinyoktól bevégzett mcnnyiségekhez juthatunk, ha 
n~m épen a rejtett tulajdonságokig, •ucllyek lényegöknél fogva ma
gukban foglalják a határok princípiumát; ruegállapitotta, miszerint a 
mennyiség mioden esetben bizonyos határok által van körülirva, 11 

megtanitott, mint kell azt kifejezni. Leibnitz é:~ Newton tudták, mivel 
tartollnak egymáanak a különzéki számítás fölfedezésében; de párto
sa.ik, melly népség mindig tulhajtó szokott lenni, s a hirlapirók vetél
kedve zavarták ama neme~> összhangot az által, hogy szönyegre 
hozták az elsöbbség kérdését. Ebböl tűz származott, mallyet a nem
zetiségi- !ts ludomálly-gög m~g inkább élesiiltett. 1

) 

1) A Newton éa Leibnitz I<Özött v i latott k&rd&sben egy hazáukfia, a pa<luai 

Antonio Conti lllthe iR réRzt veu, egyike ama tágkörii elméknek, mallyek, mert 
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Az uj számításokat nagyban előmozdították a rés~int tisz
tán elemzési, t•észint erömíi-mértani kérdések, mellyeket védöik 
egymásnak megfejtés végett kölcsönösen feladtak. Illy módon 
hozta szinre Bernoulli a lánczos görbület, a növekvő esési se· 
besség, az egyenszögíi átlók stb. feladványait, mellyek megfejtései, 
s ezek elsőbbségének kérMse a positív tudomány tet·ére vitték át a 
harczot; szomoru dolog, mi ndamcllett hog· y az illy v t ták gyakran 
fontos megoldásokat, vagy jobb mód~zcreket eredményeztek az uj 
elemzés előnyére. 

Mások meg szeretetbill a régi iránt az uj elemzésnek voltak dü
hös elleneí, egyeR eseteket hozván fel, mellyekben az hibás eredmé
nyekre vezetett. A Bernoullik Lcibnitz eszméinek keltek p'rtjára és 
tölök telhetöleg terjesztették azokat; de valódi diadal volt, midön 
J 69 G-ban a párizsi dc L' Hopital marquis a v é g t e l e n ki cs i n y ek 
e l e m z é s é t t~ t te közzé. 

E szet·iot, miutnn Cartcsins a mértantaszámitásországába tette 
volna át, most már c.":r.l,özzel Lírtak mindennemü változó értékek 
vizsgálására olly múdon, hogy számitúr> segélyével fürkészbették 
azok alakjait és összes módosulásaikat, melly módszer azután külön

zékinek ( differentialio) neveztetett, s ru e ll y ugy áll a megelőzök höz, 
miként a gőz a többi mozgató erökLöz. 

t:a·llmütan . 

.E segede;-Jzkuzök nagy lendületet adtak a természettannak, 
melly már különben is clict~i)ségescn haladt a tökélyesedée utján. A 
bresciai Castelli atya megteremti a vizmozt.ant, melly tudomány sokat 
köszönt a bolognai Domenico Guglielmininek ( -1710), ki T r a t
t a t o fi 11 i c O· ma t em a t i c o d e ll a. n a t u r a d e i fi um i czimti 
értekezé11eért a bologuai ter·iilet vizeinek főfelügyelőjévé nevezte
tett, s a;" egyenesen r~l'!zi-rf' fel:\llitott vizmértani tanszékbe he
lyeztetett. 

igen ~okat :ítölt~ln~>k, oetnroil !Je nem ft~jtlw~k. Ö A.uglia\t.an ttu16zkodott, mid!Jn 

Leil:a..itz levelet intézrit bona\, ráozrelulil{,~s~tl va\dolv:'m a kirAiyi társaaág a\ltal 

kimondott itéletet. Conti megmutatta a leveltlt Newtonnrtk, ki odu. nyilatkozott, 

hogy nem blluja h:\ a kérdé~ ujból vi."ag·a\liit 11.IA vétetik. De kutatvin a levele

ket, ugy talAJt~, hogy n~báuy, a:t el8öh!Js~gre vonatkozólag New l ontó) a:~; irói 

orzi•s mindcn gyanuj!u elbáritottll. Ez ált~tl mt>g~ért~tte Leibnitzot ; de Newion 
nehet.telésát j,. mag-ám vo11ta, mert fölfeclcztc, mikép az akademia ama:~: egész it~

let.',t .az i:í k~~e intézte, ö válas .. totta mt.lg a leveleket, mellyeket a Comfllercium 

-.pi.,to/ic:um-!Ju.n közz~tn1111Í jflnRk lát~:.:otl, ~ ií m•·llékelte :u.okboz a jegyzt>teket. 

XVI. 62 
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France1.1co Lana 'ferzi jez~uita (-1G87) vizsgtUta a bresciai 
hegyek ezerkezetét; 1) aókk al mt-gkisérlette ntáno~ni a t1rmészet 

jegac~·képz!Sdéseit, hab'-r erre \'Onatkozó elmélP.tei késöbb vi~&za· 
utaaitt11ttak j ar.: angol Tullt megelözi:Hf'g f'gy Vl'tl>grpet talált fel j 

Prodromo dell arte maestra czimü munká.jt'lbnn (1670) 
ntmutatásokat ad, mint kell a siketnéruáht irni 1!11 IJenélni, a vakon· 
!17.ülötteket irni tanitani; mint lehet csupáll ·~ii!&ZP.udás és kivonás ut. 
ján a négyzetgyöklit kivonni; ruegki11érlette örökké járó órákat ner
keazteni f"óvénynyel, s másféléket olajjal, melly o. szerint száll alá, a 
mint a lámpabél ég; bíbelődött repülö madár· alakok kf.szitéahel, s 
más e féle inká.bb mulatságos mint alapos titllokkal, mellyekben na
gyobb kedvét lelte, mint tudományos Izabályok megállapításában. A 
bölcseség köve szinté11 egyik tárgyát képezte kutntá11ainak j de leg
nagyobb zajt ütött hajócskájá.val, mellyet légüres négy fém labda 
hordozott a levegőben; számításilit Leibnitz is helyeseknek találta, de 
Lana nélkülözte az eszközöket, mcllyek segélyével azok helyessége 
felöl mag~nak bizonyosságot szerezbetett volna. 

Guillaume Amontons, Párizsból (1663-170iJ:J, a tudományok 
akademiájávak fénye, kisérleteket téve tökélyesbitette az olaszok ál
tal feltalált hé"·-,légsuly-, nedmérlíket; egy elmélr::t.etállitott:fel a sur)ó. 
dásokról, s hajiH~rát készitett. A hajók, ek ek 1 nyomda!1n.jtúk szerke
zete s átalában a gépek főtárgy:i.t képezték tanulmányának, mire az 
örök mozdony kutatás:\ és sükctségP- vezették iít. Pani d' Il(•!!te jezsuita 
a haj6k szerkezetéröl irt egy értekezést, sa tengerész
tisztnek legszükségesebb mennyiség-tanok gyüj
t em é n y é t tette közzé, melly müvf':k leginkább használtattak a 
tengeréRz isl(olákban. 

• A ha agai Huygens Keresztel y ( 1629- 93) elsü mutatta ki a vi-
szonyt az inga hoss zusága s az ingá.sok ideje között j s kutatván, egy 
felfüggesztett test, milly görbevonalon tenné egyenlökké az ivek 
ingásait, meghatározta a kördedvonalat, se sze1·int egy ingát készi
tett, melly a nagy ívekben is ('gyenidejü mozgásokat tenne. Neki s az 
ií észleléseinek köszönhetii az ingás központjának fölf~dezése is, melly 
llZ elemző erőmülaura nézve igen nagy horderövei o i l' t. Eszlelte ö a teste
ket is, me Ilyekre két, különbözö irányLan haladó erü !lat. Midön ( lti68) 
a királyi tárFa~ág tagjainak iigyelrnét a testek össze ütközésére fel
hívta, Huygens, Wallia és Wren meghatározták annak törvényeit, 
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mellyek ezerint a hatás és visszahatás egyenlő e ugyan azon erö 
testek tömegével forditott arányban közöl sebességet. 

Leibnitz nagy segitségére volt az elméleti erömütannak, he
vivén abba az e l é gs é g es ok elvét, jóllehet tulaásll.val csonki
tottaannak hitelét,s a folytonosság tö1·vényeét, mellynél 
fogva semmi sem megy át t>gyik :\llapotb61 a mási~ba. a nélkül, hogy 
az összes kiizbenRííkön kerc!lztill nem haladna j végre állitotla, mikép 
egy mozgáKban levő test ereje nem annak sebességével, hanem ennek 
négyzetével van arányban. Ez állitás nagy ellenmondásra talált, s 
jóllehet a kiilönbség iszonyunak látszott, tulajdonképen egyre ment 
ki a dolog, az eltérés csak abban volt, hogy némellyek az idllt, máaok 
a tért kutat.lák. 

Ugyancsak Leibnitz az egyszerU nyomást h o l t e r B-nek, a 
mozgáehan lévöt ~~l ö n ek nevezte, a honnét a haseli Giovanni Ber
noulli ( 166 7- 17 ~8) 11z é l ő et' ők n e k a töm egei It Alta l képezett 
halmazban a gyorsaság- négyzeteivel arányban álló fe nm a r a d á 14 t 
vagyis az Öl!szetett te"t~k rendszereinek minden fokozatos viihozatai
ban való állandóságát VP.zette le, melly elmélet sok feladvány meg
fejtését könnyebbé tes~'.i, s fia, Daniel ( -17R2) által H y d ro d y n a
m i c á-jának alapjául f•Jgadtatott <~l ( 17 38). 

I.AUem. 

Mi az at·,d> r\1-Hazennck, a lengyel Vitellioonak, Keplernek 
nem sikeríilt, a leydeni Willcbrod-Snell ( 1591--1626) föltalálta a 
sugárszegé~ törvényét. Vc mert Snell nem fejezte 1\Zt ki a Mrom
sz~gtan világo~:~ nyelvén, Cartesiuli az ö D i o p t r i c a-já.han (J 637) 
magának tulajdonitl..t:\tta e fölfedezést, mellynek törvényét azonban ö 
amaz önkényes hypothesi~böl vezette le, melly szarint a vih\goll&lig 
annál gyorsabLan halad, nainél sürUbbek a vezető kiizegek. lt,ermat 
megtámadta e véleményt., () maga is hypothesisre tAmaszkodván, 
mellyet a késühui hirkészetek mrgerösitettek, s ugy oko11kodváo, 
hogy a vezetií ltözegek siirüsége késlelteti a fény haladás:U, innen 
kihozta, mikép a sugárszegés a sinu~ok törvényei által szabá
lyoztatik. 

A dán Et·asmus llartholin észt'evette, mikép egy kis test isiandi 
spát-jegeezen keresztül szemlélve kettösnek látszott j e tényt tanul
mányozva, Huygens meghatározta a kettős sugártörés törvényeit. 1) 

ó 2* 
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A fény szép (']méletét ö az akkor iRmert ~>gyAzerü láttnni tllnemények 
fejtegetése czéljábM tr-Ue klizz~; 1) de kéRIIbhi hii)c~~szE'!k kezéb('n 
E'!Z elmHet n 1;-gbonyolnltnbb jelenR~gek megfE>jti;Rére i<~ rlégs!>,gesnek 
bizonyodott. Ő végtelen!il finom, mintlen térhE'n 1-s te!lthE>n elterjedt 
aetbert tételezett fel, melly a !liiriibb testekLen sürni,L; 11 benne elil
idézett hullá.mzhRok kUI/inbözi.í ir·ányokban terjednek, a fi>nyrs testek 
valamelJy rcAz)egeR bntása á(tn\ Predetileg ki'jz)iift (iikés RZt'rint j amn 

hnllámzá~ok, n kiizponttól gyilriialakbon terjt>tlvtln, mik~nt a vizhE>n, 
mellybe kiJvet dobunk, ha szemeinkbe jutnnli, ott n látás tSrzetét kel
tik fel. A rendes ugy mint a kettlis visRzaverödést és eugftrszrgést 
könnyen sikerült neki megfejteni, mint RZÍntún az állandll viszonyt is 
a beesési és visRzaverödési szögek között ugyanazon vezető közeg
ben. Hypothe~i!! volt Pz, mellyct n tényt>k megE>rlísitettek, (le melly 
mindaddig hiányos marad, mig meg nem lesz fejtve, miért van, hogy 
a fényes folyadék hullámai giim billydedek j egeezen át n~ zve, és göm
bölyük más esetekben. 

A jezsuita Francesco G1·imaldi 1665-bcn Bolognáblln kiilönféle 
nagyfonto~ságu láttani esetel\et tett kUzzé, többek közt a fény gör
bületét, s a napsugárnak n hasáb1·a esése által okozott kettős sugár
szegést j e föladvány nem kötiitte le a figyelmet ~ il maga ugy értel
mezte azt, ro int váltakozó süriidést éR kiterjedéHt, n hr.lyett h n gy a 
fény megtörhetiiségét hoz to. volna ki abból. 

Huszonhnt évvel előbb, rnintsrm Newton O p t i c a-ja a ~ajtót 
elhagyta volna, Giusepp e Antonio Barbari, Savignanoból, ki szenteég 
hirében halt meg, elvetvén Aristoteles véleményét, vizsgálni kezdte 
szioeit az első és második szivárványnak, melly forditott rendben 
tünteti fd azokat, észlelte azok folytonos kiir-alakját s helyzetöket a 

naphoz; kutarta, honnét v an, hogy annál nagyobb metszct látható be-
1/:llök, minél magasabban áll a nap a láthatár fiiliitt j Rzükségesnek 
találta, mikép az igen apró c~öppekre felol'zlott felhiit szemben érje 
a nap; ugyanazon eredmény mutatkozik a nappal szemközt előállitott 

mesterséges esőben, a szökökntakban, viz:golyúk ban, mellyekben a 
lát.mgárnak 42 foknyi clhnjlás1tig nzon vonalra, meíly a nap köz
pontján megy ket·eeztill, a !'zivárvány R~inE'i l i::~ztll.n láthatrík, mig az 
fl2 elhajlási fok alatt már megfordilva tünurk fel. E viz.~gálódáeai 

igen nagy előnyére azoigáltak a m~t·tnnnak és h:lrom~ziigtannak ; 2) 

1) Trnilé de la lumié1·e, HilJO. 
') L'Iride, opemjüico-matematir.a; ilolognil !Gi.'!. A 2R. ,\,. 2~1-ik l:~pon igeu 

\'Í):\go~lltl JJirdP!j a Nll~~:ÍI'.I':t.Pg-t'~~t. 



- 821 

mindazé.ltal nem csak külföldön, hanem idehaza is ismeretlen 
maradt. 

CHUiagá!IZB t. 

Az üldözések nem késleltették a valódi világrcnd&zer diadalát, 
habár némellyek még némi kiméletre tartották magukat kötelezettek· 
nek azon vélemény iránt, mellyet az Egyház érzelmeivel egyezőnek 
hittek. Ugyanazért voltak, kik a tényt alkalmazták a szentiráshoz 
miként 'l'icho-Brache azokott tenni; mások a szcntirást a tényhez, 
miként Foscarini. A fer1·arai jezsuita, Hiccioli (-1671 ), A lm a g es
t um n o v um-ában rnindazt összegyüjtötte, mit a csillagászok az ö 

koráig véleméllycztck, s egy uj rendszert igényelt adni, melly ne 
sértse az előitéleteket ; Kcp!er törvényeiről egy szóval sem emléke·· 
zik meg. 

Egy másik jeztiUÍta, a franczia Fab1·e, nagy-poenitentiarius Ró
mában, egy, köz<~étett muokájában azon véleményt koczkáztatta, 
miszerint bebizonyíttatván a föld forgása, az Egyháznak nyilatkoznia 
kellene, miként ét·tendök képlegcsen a Biblia helyei; s ez elég volt 
arra, hogy pörbe idézze a SauL' Uffizio, melly ötven napig tartotta 
öt fogva. 

Cartesius, miután az uj mérlant egy nagyszerü egyetemesség 
törvényei alá foglalta, azt hitte, hogy a világrendszert s az erömütan 
bölcsészetét is sikerülni fog ueki néhány föltételezett alapelvből leve
zetett elméleten fölépiteni; s az alapelveket az istenség, néhány me-, 
taphysicai fogalmában vélte föltalálhatni, mellyekböl levezetes utján 
hozta ki a természet törvényeit, s az okot, miért vannak a dolgok ugy 
alkotva, amint azokat látjuk. Du ruhdalt összeftlggö következtetések 
utján meg akarta Laiározni az anyagi tényezök lehetséges módosulá· 
sait, ugy látszik, ellentmond m~gának az által, hogy elfogadja a ta
pasztalást és behozást, babár ö ezeket sajátlag csak elméleteinek 
alárendelt segédeszközei gyanául tekinti. Mindazáltal elsö volt, ki az 
összes bolygó mozdulatokat természettani elvekkel kisériette meg 
fejtegetni és összeköttetésbe hozni, melly elvC"k jóllehet önkényes föl
tevéseket foglalnak magukban, miudazáltal a bölcsészi jelleget nem 

nélkülözik. 
Előre bocsátva a mozgás, az anyag é~ tulajdonságainak t. i. a 

kiterjedésnek, áthatlanság és tétlenségnek fogalmait, megkisérlette 
ez ala.Pon a p r i o r i tovább okoskodni. A tér be van töltve az anyag
gal, mellynek réuei végtelentil változatos irányu mozgással bírnak, 11 

ezek összetételéből egy körmozgás s a központfutó erél származnak; 
ugy hogy az anyag számtalan örvényre oszlik fel1 mellyek kölcsön~-
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:Aen határozzák és körülveszik egymást. Kicsiben a finomabu anyag 
képezi az örvényt, meilybcn a tömörebb testek lebegnek i s fokon
ként növekedvén, a föld és a bolygók egy örvény központjai, melly
ben a finom anyag a központ felé nyomatik, mig a központfutó erő 
iJtal viaszataszittatik; azután maguk a bolygók is körforgást vesz
nek fel a naprendszer nagy iirvényéhen, a szintén vonzatnak és 

taszittatoak. 
Kepler már fölfedezte a róla nevezett törvényeket, mellyekkel 

Carteeius rendszere semmi összhangban nem állott, s csak a pályák 
köralakját fejtegette, ép akkor, midön be lön bizonyítva, hogy azok 
nem körök. De bár csak képzelt követelményckeil nyugodott e rend
azer, s a tényeket nem fejtegctte, mindazáltal bálványozták azt, mert 
megfelelt a képzelemnek s az érzékeknek, mintán mindenki látta 
&lll örvény eredményeit a légben vagy viz ben, s következéskép a boly
gók mozgásáról a nap körül is ugyanolly képzetet alkothattak ma
guknak ; az ajtatosaknak azért tetszett, mert közvetlen összeköttetésbe 
hozta az a természetet az istenséggel; az iskolákban alkalmas pótlék
nak mutatkozolt Aristoteles felbomlásnak indult rendszere helyett, 
annál inkAbb, mert szemlélődéseinek mctaphysikai hangja tárgyat 
szolgáltatott az iskolai vitáknak. 

Á már emlitett Pietro Gasseodi, Galilei követöjo, ki védelmébe 
vette a Kopernik-féle rendszert, s kimutatta a hasonosságat a moz
gásnak erőmUtonilag behizonyitott törvényei s a föld mozgáaának 
törvényei között, első vette észre (1651) egy bolygó Atmer:etét a nap 
tányéron, me Ily bolygó a Keplet· által előre mt'g-mondott met·eur volt, 
ki előbb meghalt, miotsem c tény a körpályák kerlllékességét iga
zolta volna; aztán, 1630-beo, a venus egy átmcllctét észlel ték. Ugyan
azért Kepler törvényei hitelt nyertek a csillagászoknál, kik elfogad
ván a kerülckes körpályákat, a mozgá.st mégis valameily központra 
kisérlették meg visszavinni, mert nem fogták még fel annyira Kep
lert, hogy belátták volna, mikrp az általa fölfedezett törvény valóban 
a természet törvénye vala, melly szeriot miodeo bolygó egyeulö idők 
alatt egyenHl területeket ját- be; mi ugy értendő, hogy a tiizpootból 
a bolygókhoz vont vezető sugarak egyenlő idiík alatt a pálya terének 
egyeolö terjedelmü darabjait járják be, nem tekintve arra, ha vajjon 
a bolygó által pályájá.ból megfutott ellipsis-vonal-darab egyenlö-e a 
két Metben? 

Aközben az ég ismerete mindinkább haladt, hála a mennyiség
~ erömütan elömeneteleinek. Huygene nagy figyelmet forditván a 
tbca6vekre1 rendkivtil hosszukat s tárgy-üvegekkel százharmincz láb 



gyúponti LussztllláguakaL is készit(ltt1
1) miáltal nemcsak a nagyitis 

hatványoztatott, hanem a fény felbomlásából származó s a képet kö
rülvevő ktilönféle szinek által okozott zilvar is elbáritta.tott. Hujgens 
kicsinymérövel látván el a távcsöt, Picard pedig az egyszerU né2llí
vonas;Zokat körnegyedes tá vc~ övek kel bclyettesitvén, uj ftilfede!!ése>kre 
képesitették a szemet, azonkivlll hogy a.z elsö eszköz ig en pontos idö
méröül szolgált. Módosittatván az elméleti elv, mclly en a augártötö 
tAvceö alapult, föltaláltathatott a vissza verő távcső, m ell y talán még 
egyszerübb; de hogy gyakorlativá tétethessék, más combinatiókat 
igényelt, mellyek a skót Gregory Jakabnak ( -1675) sikerültek 
(1623), ki sok más találmánynyal is gazdagitotta a lá.ttant. Ugy lát
szik, hogy a dán H.oemer Olaf jött clöttzör ( 16~0) az át!Denetek vizs
gálásához szükséges eszköz eszméjére. 

Huygens fölfedezte, mikép a saturnus szabálytalan látszatának 
egy gyUrfi az oka, rnelly azt körUlveszi; Louville már 1619-ben je
l~te a napéjegyenek előnyomulását; Bayer János minden csillagnak 
nevet adott, görög vagy latin jegyekkel különböztetvén meg azokat; 
Mereator a:t ö csillagászati Institutióiban (1676)atize
des számítást alkalmazta. A danzigi Hevelius János ( -1687) leraj
zolta a hold fölületét (S e l e n o g r a p h i a, 1641), s szélességi libe
gésén kivül, mit mltr Galilei észlelt, hosszusági libegé~:~ét is fölfe
dezte annak. 

A csillagászatot nagyon előmozdították az észleldék, mellyek 
alapitáBa tulhaladja egyetiek tehetségeit, a mellyek egész halmazát 
gyUjtik össze a tényeknek, mikre elégtelen egy ember élete. A Ticho
Brache által alapitottat szerencsétlenségre elhanyagolták; de 1667-
he'!l Páriz3ban, lG 75 LHm pedig Greenwichben (Londonban) jött egy 
létre, melly dacdra az alkalmatlao éghajlatoak, több rendszeres 
és~leletet nyujtott, mint az összes európaiak együttvéve. Igazgatójává 
a det'lbyi Flamsteed János ( -1719) neveztetvén, ki I d ö e g y e n l i
t é s és H o l d e lm é l e t cziwü munkákat tett közzé, egész lelkével 
hivatalának adta magát, s egy É g kép e t készitett (1712), melly 
sokka-l jobb Bayerénél, s háromezer csillag helyét jelöli ki, különösen 
az állatköriekét. 

Ut6da
1 

a londoni Halle y Edmund (1656-17 42) sok gyakorlati 
javitást ~zközölt, s ujmutatásokat adott a hold-táblák tökélyesbitésére, 

' 

1) Mondják, hogy korlároll Adrien ÁU7:0Ut, Rouenból (-1691), hatsr:áz lá.~
nyi hoaszut ké111itett. A bolognai Gin~eppe Campani 16ö0 felé a legkeresettebli 

lencséket k~>zitett.e s Cas.<inival egyiitt vizsgálta az &Jet. 
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melly égi testet illetőleg igen fontos fölfedezést tett j mert mir, addig 
a bolyg6k mozgásait egyformáknak hitték, ö a bold mozgásait lassan
ként gyorsulóknak találta. Észlelvén a mercur átmenetének ritka tü
neményét, ama szerenesés eszméje jött, hogy a holygók látközeinek 
meghatározására használja azt fel. Még mint ifju egy évig tartÓzkodott 
Szent·Helena szigetén ( 1676), a daczára a J'endkivül kellemctlen ég
hajlatnak, szcmle alá vette a déli félgiimb csillagait. Visszatérvén, 
rögtön Danzigba mcgy, hogy értokczzék J-lcveliussal fülfedezésé•·lH; 
1679. május 26-án megérkezik oda, s minden előleges üdvözlé.iek és 
beszélgetések nélkül azonnal együttes vizsgálódáshoz fognak, mintha 
régóta ismerték volna egymást; - ám ök csakugyim találkoztak ama 
közöa hazában, melly felé tekinteteiket h·ányozták. 

N~wlon. 

A megulözö eredmények gyümölcsét Newton Izsák (1643-
1 727) érlelte meg és szakitotta le, ki e kornak legnagyobb szelleme 
volt, miként Galilei az elöbbinek. Ö Woolstborpheban született egy 
évvel emennek halála után, s már mint gyermek holmi játékszerek 
tökélyesbitésével foglalkozott; aztán Euclid E l em e i n ek, Cartesiuil 
M é r t a n á n a k , W alli11 V é g e t l e n e k s z cl. ru t a n á n ak, Kepler 
L á t t a n á n ak tanulmányozállára ad ta magát, me Ily tudományoka t 
az ö lángelméje ama módszeres egységre volt vi~szaviendö, mit nél
külöztek e becses anyagok. Csakhamar emelkedvén hirben, a királyi 
akademia elnöke s a pénzverde föfeliigycliije lett j 11 igen e:~elid vér
mérséklettel és uyugodt lélekkel lévén megáldva, daczára a meg
feszítő és változatos foglalkozá.tloknak, nyolczvan óvet élt, világra 
szóló dicsőségnek örvedve, vég1·c a Westmint~l!'d.1en a J,irá.lyok rnel
lett temettetett el. 

Megujitotta az erőmütant, látlaut, c~illa~ászatut, 11 a melly tudo
mányhoz csak nyult, mind tökéletesebb állspotha helyezte, mint a 
hogy találta. A vegyészetet sok Idaőrlettel gazdagította, s talán min 
den mást megelőzve jelezte a vitlrokonságot; de elmélkedéseinek fő 
tárgyát mégis a hö s a hömérsék változásai képezték, mellyeket a 
testeknek ezilá.rd, big vagy folyó állapotba való átmenetei okoznak; 
miért is pontos határokat szabhatott a hévméJ·ő foksorának. Illy mó
don megvetette alapját a vegytan két fö osztályának, megállapitván 
a hévmérö módszcree fokozatát, olly módon, hogy annak segélyével 
a világ bármelly részében tett ónlelét!elc öt~szehasonlittathassanak, s 
rámutatván a rokonság természetére, melly a tömecsek kölcsönös 
vonzásában áll. Ő tehát visszautasitotta a régiek önkényes hypothesi-
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aeít a pontokrbl, gyürükröl, horgokr61, mellyeknek az elemek össze
tartásalt tulajdonitották. 

Nagy figyelmet forditván a szétbontú hasáb•·a s a lencsék ered
ményeire, azon nézetre jutott, mikép a nap fénye nem egynemü, ha
nem számtalan, különféleképen megtörhet/i e1·edeti sugarakből áll, 
melly megtörhetös~g magához a sugárhoz van kötve, bármilly mödo
sulásnak legyen ez alávetve. 1) Fölfedezte a fény visszaverhetöségét 
is, me Ilynélfogva a töbi..Jé v agy kevésbbé megtörhető sugarak többé 
vagy kevésbbé veretnek vissza, s különbii<~:Ö szineket kölcsönöznek a 
tárgyaknak, a fok különbsége szerint, melly alatt visszaveretnek. E 
szarint fölismerte a kettős sugártörést vagy a fénygö•·bülést, mit már 
Grimaldi fölfedezett. 

Megismerkedvén a fény természetével, gyakorlatilag alkalmazta 
azt. Hogy elejét vegye a sugá.rWrés által okozott irányterdüléseknek, 
vissszaverő távcsöveket készitett, 2 ) mellyek végleleniil tökélyesithe
tök ; s annyira javítolta a Chegory-félc szerkezctet, hogy az ö, csupán 
hat hüvelyknyi lávcsiive a tárgyat nagyobbnak és tisztábban mutatta 
miut a hat lábnyi hosszu, Hason ló elv szrTiut egy góresőt i8 készitett, 
s kifejtette a fény fi8szetéte és felLontása körül eszkö~ölt k ülünféle 
kisérleteket A legtioomabb lt!tg- vagy folyadék-rétegek áliál s~olgálta
tott Bzineket is mondhatlan ez~tbatossággal mutatta ki, s megállapi
totta azok foksur á t, me Ily nevót vise li, s igazi megfejtését adta a 
!!zivárványnak. Megoldandó a lát.ls nehéz foladványát, föltcs~i, ruikép 
a fényes tárgyak minden irányban észt·evohetlen részecskéket lövel
nek, mellyek a vonzás és taszítás töt·véoyének vannak alávctvl.', ugy, 
hogy a fény tUneményci is erőmütani törvények ezerint fejll.lgothetök. 
Huygene, l,i ellenkezőleg azt állitotta, iwgy a fény basoulúao a hang
hoz rezgő mozgas következtében szülemlik, tnellyet a fényes test 
valami igen ruganyos folyadékkal közöl, nem tudta okadatolni, mi
ként képzödnek a szinok a fény rendes megtörésa alkalmával a has'b 

1 ) Ilerechell G. kimutatta, Eugeliieid H, pedig igazul la, mi~zeríut a nap
sugárbau vannak meleg MUgarak, mellyek nem fénylök, s fénysuguak1 mellyek nem 
melegitllk. 

~) Ö azt hiLte, hogy a augártörö távcsövekben nem lehet kikerülni a haSJI.b
HZiueket; de ez egyike volt gyér csalódás ainak, mert a a véd Klingeijtieroa okol
kodllsai nyomán, Dollond egy külöu üvegot (l!'linf1Jla6s) talált fel, melly Akadá
lyozza az elsz6ratást. a nélkül, hogy Artana a törésnek ; midlfogva a augártörö 
thetövek annyira tök4!1yeHitteHek1 hogy mo~t végkép felhagynak a vi~UíiiVerö 

c~Övl'kkel. 
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altal,l) ::)16ÓVII.I1 kisérJetiJeg vi~sgalta Ö egész osztii.Jyat a joleueégek· 
nek, mellyek akkoráig csupán miot cgyszerü érdekeseégek észlel· 
teltek; s e pontbau ö utána semmi elöhalad~ls nem történt egés~ 

Wollastooig. 
Nagy tökólyesbité::Jeket eszközölt Newtoo a gép- és erömütan· 

ban is. Wallia (1669) egy oyugtaoi rendszert állitott fel ~tevin és 
Galilei elvéo, mellyszcrint mindannyiszor egyensuly áll be, valahány· 
szor egyenlök a batáoyokoak, vagyis az erő ée sui y tényzetének ösz· 
szegei a pont sebesdégeinél fogva, mellyrc alkalmaztatik. A franczia 
Varignon Projet d'une neuve mécanique (1687) czimü 
1uunkájában a~ e1·ök összetétének egyetlen elvéből vezette le az 
egyensuly egél!z elméletét. De valódi forradalmat idéllltek €!lő Newton 
el vei, 2) ki a m o z g á s J,árom t ö r v é n y é t tiszta mártao ra viszi 
vissza, s az erömütani hatályt az eredményekhez méri7 mellyeket 
előidéz. Ő az összes égi mozgásokat azon egyszerü törvényből llZár
maztatja, melly ezerint az anyag egyes részecskéi az összes részeket 
tömegök tényzetéhez arányasitott s a távolságok négyzetével forditott 
viszonyban álló e1 övei vonzzák; s ezzel az összes pályazavarokat 
megfejti. Egy test, melly kivülről reáható e1·önél fogva egyformán 
egyenes vonalban folytatná. mozgását7 ha egy más erő hat rá az első· 
vel szöget képezö irányban, a parailogramm átallója által meghatliro
zott uj vonalban fog mozogni, melly parailogramm két oldala a két 
eröt képviseli. ~z egyszerü elvre alapítja Newton az ő elméletét a 
központi erökröl, mellyek szabatosan megtejtik a mozgást egy köz· 
pont körül. Igen leleményes mérnöki tehetség lévén, eikerült neki 
tisztába hozni ama kitünő elméletet, melly szerint: "a test, melly 
egyenes vuualLan vettetett cl, a valameily központi erü hatásállak 
van alávetve, kúpwets~etcs vonalu irányt fog fölvenni, ha az erö a 
gy úpontbóli távolság négyzetének forditott viszonyában változik." 

Newton hatalmas értelmisége föllelte a mennyieégtaoi követ
kezményeket a különféle esetekben. 

Már Kepler megállapitotta az égforgáll hál'om nagy behozáei 
törvényét, s koczkáztatta a hypothesist, miszerint a nap a hatásköré-

1) De a bulllm~IÍ.sok vagy rezgések elméletét, melly most előnybeo van 11 

kifol,yu'oké fölött, Newton nem helytelenitette. Uoylehez irt levelében, welly a 
Bibl.. t.lfw~nne de GeMile-heu jött ki (1822), megengedi, mikép a fény az elöbh 
lét.esö- 6 mtndenütt elterjedt aether re1géoei Utu.l terjed ; s9t azt híni, ltogy 
111 aetber léte a 1nly és vonzá~ tüuemé yeiröl is felvillgo,itást ar1hat. 

') Pltilo~ophiae natural i~ zn·incipia malhemali ca. 16S7. 
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ben talállaató letileket a távolság arár1yáb1w ki11ebbcdö orövel vonzza, 
s hogy a fény hatálya a IIÍ.volsligok négyzeleivel ('gyenea ar~nyban 
fogy. Bouillau•l, miután a kca·ülékes körpá.lyákat fülvette volna csilla
gászati rendszerébe, szintén ugy nyilatkozott, hogy "a vonzás ba 
létezik, a távolságok négy:-;cteinek arányában kisebbedik." Borelli ') 
még világosabban vitatja, mikép az összes bolygók egy átaJános 
törvény szerio t keringnek a nap körül, mint sziutén a bold ak is a 
bolygók körül ; s hogy ez erö, mellynek egyedUli forrása a nap, olly 
módon tartja össze azokat, hogy lehetetlen eltávozniok mtiköritk köz· 
pontjátóL Hooke, ki a nehézkedés változatait inga segélyével igye
kezett megmérni, a miudcnaég rendszerét akarta adni, mellyet ö a 
következő három előfelvét re alapitolt: l· azöt·, az összes égi teatek a 
központok felé nehézkeduck, nemcsak saját részeiket, hanem a ha
taakörl\k ben levő ruáa testeket is magukkal vonz\' án; 2·szor, az ösz
szes, egyszerü mozgásban levll testek egyenes vonalban folytatják 
mozgásukat mindaddig, mig más eri! összetett görbevonaira nem té
riti azokat; 3. azor, a vonzerők annál hatá.lyosabbak, minél közelebb 
állanak a vonzott testek központjaihoz; a fellaivta a tudó sokat ez elö
felfelvétck megvizsgálására, hogy föltaláltassék az igazi törvény, 
mellynek segélyével a csillagászok megfejthessék az égi moz
gáeokat. 

Elö volt tehát készítve az ut a nehézkedés és törvényeinek 
fölfedezéséhez i de ugy látszik Newton más uto n jutott arra. A teatek 
egyenoe vonalban törekesznek mozogni i csak valamolly külsö erő 
tarthatja nzokat körmozgasban, miért is a bolygók, roppant sebes
séggel forogván a nap körül, ha körük érintője irányában nem ragad
tatnak, kell hogy ebb cn valameily crö által akadályoztaasa nak. Ata
lánoaan i:~ruort az adoma az almáról, melly a kertben uyugvó N~:~wton 
fejére esett (1666), s melly neki alkalmat szolgáltatott a fölött gon
dolkodni, vajjon a hold leeehetnék-c valaba illymódon. Összehason
litván a sulyos testeknek Galilei által megállapitott esés törvényeit 
azzal, mellynélfugva a bolygólt forgás ukban a nap körül fentartatoak, 
Newton vitatta, mikép azok a napba igyekeznek esni hasonló eriivel 
ahhoz, melylyel egyenes vonalban visszalöketnek. A vonz- és köz
pontfutó crö eme törvénye nem azoritk ozik csupán a mi naprendsze
rünkre, hanem ez is cgés~ összegében vonutik a ceillagok rendszere 
által .a az égi testek kölcsönösen vonzzák egymást, mindig tömegök 
arányában a a távolságok négyzeteinek forditott mértékazerében, 

1) Jupile1· ltoldjairól, 1666, 
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Most már Newtoo sok, csodálatosnak látszó jelen11égeket meg
fejt~etett j a föld ingadozását, gömbölyded alakját, a napéjegyenek 
elönyomulását, a tenger ár-apályát, a hold irányferdüléseit, s más 
bolygók látszólagos szabálytalanságait, mellyek mind szükségképen 
a nehézkedés törvényeiböJ szülemlcnek. · 

: Az üstökösök alakja és mozgásai még mindig szabálytalanoknak 
tartattak; Pályájukat Borcili vette elsö számítás alá, ki egy levelében, 
ruellyet Stefano Dc A ngclis atyának, a padua1 iskola mennyieégtaná
rának, az I6G4. doczemberi üstökös t'elöl irt, kimutatta, mikép annak 
pályája sem 'l'icho, sem Ptoloweus reudszcrével, hanem csupán 
Pythagoraséval egyeztethető össze j számításolt utján r~jött, miszerint 
az üstökösök hajtalékvonalon keringnek a nap körUI, melly vonalat 
ki hosszasan éf!zlelné, kerülékes körpá lyának találná. Egy másik, 
16G5. máj. 4-ről kelt tl a nagyherczeghez írott levelében i~métli, hogy 
az iletökösök utját nem lehet egyeues vonalnak tartani, hanem a haj
lalcikhoz hasunió görbéuek. 1) 

Nem birjuk a bizonyítékokat, mollyckct igér, de az áll, hogy 
Newtou c tekintetbeo tizenöt évvel löu megelőzve, s világosan ki
wondatott, mit Dörfel csak homályosan sej tett. Már Heveli us is azt 
aillitolta, hogy pályAjok görbébb egyhelyt, mint másutt, s hasonló a 
hajtalékhoz, mcllyuek CtiUC~>a uzon poutou v11n1 hol az Üdlököe leg
inkább nH•gküzeliti a napot. Newton az ii11tökösök pályájában csak a 
nehézkedés törvényének egy uj esolct látta, " a pálya alal(ját az ere
deti vetiiletbül származtatta. 

Illy wódon az Östózee megelőzö fölfedezéseket, az ég jelenségeit 
s az crömülani törvényeket, a mértaui elméleteket sa me•·ész hypo
thesiseket wiud saját elvével hozta összeköttetésbe. S 11zzal végzi, 
hogy diceóneket zcug az clsil oknak, melly uk létének és tökélyének 
bizonyítékait ö a természeti tünemények barnutatos törvényeiből 

vezeti le. 
A vonzódás Carteeius rend~:~zeréhez; c balmaza az igazságok

nak, mellyek annyira elütöttek az addig tanitottaktól; azok bebizo· 
nyitásának lehetellensége a mennyiségtani fürkészet régi m6d;zerei
vel1 akadályul azoigáltak a vonzAs elméletének : maga a világosság 
és egyszerUség ie hátrányára vált annak azok szemeiben. kik a böl
csészetet nem is tartották annak, ha könnyü volt felfogni. 

Szám i tan i és gondolkodni, ez volt Newton élete. Kérdeztetvén, 

') Z&ch, Zeit1chrijt /ü•· A8tt·onomie; \'lll. 11. :Hu. lap. 18':!7. 
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miként jutott olly bámulatos fölfedezések re, "Ugy - felelt ö - hogy 
mindig azok felíH gon1lolkoztam. u Ollykor megUlriént vel~, hogy öi
Wzködendö felilit n z ágy hnn, s c h~lyzctébf'n gllndolkod6bu e!! Ve 
úrákig maradt P-lmerillve j rnl\skor 87. evésrlíl feledkezett meg j 

s az élet küziinAéogP-s te(•ndl.li semmi ii!~szek(jttetéshen nem ál· 
lottak gondolataival. "Ha a kiizöns~gnek ni-mi azoigálatot tet
t~m - írja Bcntleylu~z -- e1. csak a kitar·tá~nuk s a tíir·elnH\8 elméi
keriP-snek kiiszünlu~t/1 j" P r i n c i p i 11 111 a i o ak ellíHzavában pedig : 
"A bölcaéAzet egéAz 111•héz~ége a t1wmészet erőinek a mozgás tünemé
oyeibi.U vallJ kifiirkt-sz~sében, a a tiibbi jelens~geknflk a természet 
erői nyomán valú megfnjté~ében ú ll." 

Az elvont nwnnyiRI>gtutlomáuyokban Leilmitzon kivül nem volt 
más vetélytársa; figyelmes türelme a ki!!l>rlet~k terén hallatlan m6d
szerek feltalálására vezette iít, mellyek segélyével kutntta az általa 
mllködi)knek folismert ok ok hatásait j roppant tágkiirli értelmisége a 
legtávolabbi viszonyokat is átkarolta, s nagyszahásu elméletekben 
gyüjtütte ;;~~ze az igazság clRz{,rt clrm~it. Ö ÍR h:tA?.nllsakroak talá.lta 
a hypothesisekf't a tények fejtf'gfltéséb<'n, de ollyanok felállitásAnál 
tekintettel kivánt lenni aJ"ra, eliísziir, lar,gy az ••k gyanánt fölvett do• 
log ne legy~>n maga is fiilvétos, hanem valbban létezzék j rn:isotlszot', 
hogy alkalmas legyen azon tények elöállitádra, mellyeket "egélyével 
meg akarunk fejteni. A mennyiségtudományokoak és saját fölfedezé
aeinek olly c11ek6ly bec~ct tulajdonított, hogy fd:jlalt1\ az áldozatot, 
me Ilyet azoknak saját nyugnlma árán hozott j iratai köziSI egyet sem 
tett közzé szabad akaratból, hanem vagy sat·kaltal va, vagy hogy kiiga· 
zitsa meglopott é' hibásan viss~mad•>tt gonrlolatnit j több izben vona
l.wdott vis11zavt>rui a támadáRokat vagy felvilágositaní a kételyeket s 
igy szólt: 11 Nem tudom, mit fog mondani a világ fáradozáoRaimról; de 
nekem ugy tetszik, gyermekhez hasonlítok, ki a tengerparton játsza· 
doz, s majd egy kövecskét, majd kagylót talált, szebbeket azokn:U, 
mellyeket társai tah\ltak, mialatt lábainAl az igaz111ignak még fel oem 
fedezett végtelen ocennja terül Al." 

Ennyi tanulmányai közepet.l a történelem él! idr.tan, mellyre ö 
inkább mt'!réi!ZM rnint IIZ(~ren\~lté~en a ~~~~ilbgáilzati i~az~tdgokat kisér
Iette meg nlknlrnozni, mikAnt maga mondja, Hzórako?.ásul szolg:Utak 
neki. 11 Üh pl.ysi{~a, ments meg engem a mP-tnphysicát61 !" - kil\ltott ö 
fel, miblSI azt kiivetkE'ztethetnők, hogy ilrzékelvi voll. j holott ellenke
zőleg nem volt képe11 magát megóvni százada theologiai kórságatól j 

nagy kedvét lelte az ugynevezett t i t o k z a t os á b r á n d ok b a n , 
i~P.n Rok ~rt~k~7.~~~ irt tlw >hgi:\i t:\rgy;~h:1l R elhom:\lyo11itntta fimyH 
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az által, hogy az A p o c a l y ps is homályaiba akarta azt bevinni, 
melly tárgygyal Napier is elég gyermekes volt foglalkozni. 

A ('a!!!llol-ll. 
Honi (olasz) tudósaink között nincs ollyan, kit vele szembe ál

litbatnánk, de egy egé11z jelell c'aláddal dicsekedhetilo k. Gian Dome
nico Casaini, gazd a g nizzai c-1al~d sarja ( 1 G 25 -1712), a jez!>niták 
növendéke, titkon astrologiárn adta magát, mi megkP.dveltette vele az 
astronomiát, 1 hnszoniH éves kor:\Lan, mi11t Ca\·aliel'i utóda, nu\r Bo
logdban tanárkodott, s llrtekezése n;.: l G52-iki iistökösrlll, bár téves 
volt, nagy dicséretet nratott. Mi Keplernek ée Rouillaudnak nem Bike
rlilt, megfejtette a feladntot: "egy bolygónak közép és valódi helye 
között adott két tllvolságLól mértanilag meghntnrozrd annak f"old
td.volát és körkiviiliségét j 11 a foltok Regi-lyén•l töbL bolygónak meg
határov.ta forgAsát; t/ikéi yesLitette a eugártiirési táblákat; Bologna
ban a San Petronio-f~le nagy11zeri.\ 1\leridinn észleldét állitotta fel, 
hogy pontosan meghatározza a nap naponkénti helyváltoztatásainak 
törvényét. Mi :Ut nl Cnssini Kt1pler elméletének egyik sark ab to'! pontját 
akarta igazolni, me Ily szerint n fiild forgá~n )lUis ul, ha távol áll a nap
tól a gyoraul, ha közeledik abiJoz; s ezt kimutatni sikerült is neki. 
Szintén tis~tába hozta a sugArtörések igen fontos töl'vény,\t, mellyet 
már Ticho is jelzett, de mig ut6bLi azt hitte, hogy a törés megsziinik, 
ha a nap 4 5 !'oknál magasabbra emelkedik a l:lthatáron, Caseini ki
mutatta, mikép e törvényen semmiféle mn~a11s!t.g nP.m változtat. Illy 
módon a csillagáRzat a legnnomnhh méré~ekre is képeeittetett, s bá
mulatot keltetlek az li naptáhlái, mellycket a !7-ile század atyJusában 
A p o ll o O r· a c u l um á n ak nevezett. l GG!-ben jupitert kezdte ta
nulmányozni, meghatározván annak forgását, s az árnyakat, me Ilyeket 
a holdak arra vetnek, midi)n arn'!. bolygó s n nap ltözötl haladnak el; 
6~-ban pedig kiadta az arra \"onalko;,;(·, 11apl•\kat, mellyek korukhoz 
m~rve bámulatra méltók. Ki Jön tehát egészit ve Galilei fölfedezése j 
a hajósok eszközhöz jutottak, mfllylyel felismerhetik a hosszuságokat, 
s egy más bolygó-rendszer· I:Hványa, melly kicsiben a mienket kép
viseli, meger·őeitette PythagoraR és Copernicus elméletét, nj bizonyi
tékkal támogatván a tör·vényelcet, mrllyek a föld forgásának ki
jelöltettek. 

Toscana és a pápai állam határainak szabályozáRával bizatván 
meg, Caesini Vivianival együtt tanulmárryozta a Po és Chiana folyá.
eát, azApenninek fekvéeét, a az Álladék kagylókat, mellyek ott talál
tatnak. A pápa jutalmul a vizek felligyelőj év~ neve:1:te öt; a franczi:\ 
tndományM akademia levelező tagjává v:Ua!lztott.a; aztán XrV. L'ljos 
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által meghivatdn, Francziaországban polgárjogot nyert. Ott Picard
dal fé:leszkiizUlje volt a cayennei expeditiónak a mara látköz~~k lhg
határod.&a végett, rnelly bolygó akkor igen közel állott a földhöt; et 

alkalommal pontosan megbecsülterett a naplátköz értéke, tnelly ~pen 
t iz má.-;odpercznyinek találtatott, tniként CaAsini sP.jtett.e j ugyannkkor 
menoyil!égtanilag ki!;zámittatott a nap távolsága a fóldtlil a klivetke
zéaképen bolygó-rendszt~rUnk vAlóeli mérvei is föliamertettek, mellye
ket KPpler sokkal kiRf'hbekuek tartott, mint a minlik j nintéo föl
fedezték, mikéot kiseubedik ~ Muly az egyenlit/5 felé, mi ujjmutathul 
szolg-'lt a Wid valbeli alakjának felismerésére. 

Ez eredmények m:iBok érdemei; Csssini a közben az ~llatövi 
fény föltitt elmélkedett, me Ily et rnár Kepler is jelzett futólag j a azon 
nézetre jutott, miszerint a nap volami ködfélével van klirülvéve, melly 
egyeolitője irányában a venuson tnlra nyulik. 

}Iiután Huygena fülfedezte a saturnus elttU bolygt\ját, ö negy 
mást vett észre, kikerülvén figyeimét a ketW, mellyrket 1789-bcn 
Herschel l, s a nyolczadiK, mdlyet 184R-ban Lassei talaJtak fel; meg
ismertette a hold libegését, tiikélycsitette, ha fel nem találta a módot, 
melly szerint a napfogyatkozásoknt a hold által füldgömhünk. tányé
rára vetett ~rnyakból minden vidékre kiszámitaní s azokat :1. hosszn
~ágok meg-határ0zilsában érvlmye11iteni lehet. ~ habár sem111i sarkala
tos fölfe,{Pzést nern tett, övéinek természetc olly rd·pszcrü nevet 
sze1·1ett neki, hogy sokan a franczia c,.iiJagá.~zat mt>galkotójaul fl 

átalában XlV. La_j()~ korrnnnyánnk egyik legnagyohb di~zeül te
kintették. 

·A csillagá~zati szellern iirükliittnek látszott c:Hdádjá.Lan, 8 fia 
Jakab (1677- 1 756), ki tizenhét éves korában a tudományok aka
demiájának, s tizenkilenczedik évében a londoni királyi akadernia 
tagjává választatott, bejárta Európát, honnan visszatérve segedkezet 
nyujtot t atyjának a párizsi észleide hires délvonalának hosszahbitásá
ban, mellyet l Gl:9 ben Picani kezdett m1% s melly moat már Rous
silloneig ~s Durakerqneig \'an vive. 

E méri:s alkalmával ugy találták, hogy hat és fél folmak közép 
értéke Páriz'lt,il dAl re nagyobb volt miut ugyanannyi foknak északra j 
mi a kiizvélcrnény Pilenére a mellett szólt, hogy a fokok Itisebbednek 
vagyis hogy a füld nem hosszabbodik, hanem lapul a sarkok felé, mi 
meghazudtolta Huygens (·s Newton szép elméletét a földpeténdröl 
( ellipso id). Ebb öl nagy vita keletkezett, mellynek eldöntése végett 
fölmérték a Bre;t és Stras8burg kiizötti pá1·vonalat, s az eredmény 
azoM~ lett a d~lkliJ· rnórl:sévcl, minclket.tií hamiR. Az igazsá~ vP.clllit 
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nem csüggesztette el e kettős kái'IIOztatás, e utóvégre is földeritették 
az igazat. Midön ez a sarkokhoz menesztett tudományos expeditió 
uh!.n kitüot, Cesa•·e [•'rancesco Ca~sini ( 1714-B !) kiigazította atyja 
muokálatait, é~ sikerült neki a elélvonalat annyiru szabatositani, hogy 
alapul azoigálhatott a nagy mérnöki miiveletnek, roellyen e család 
három nemzedéke f:'1radozott. 

Igy emelkedett az ember szelleme; ~ Bossuet, ki azt a Sinai 
csucsáról ezemlélte, felkiáltott: "Én nem sokat adok az emberi isme
retekre, de megvallom, nem lehet bámulás nélkül szemlélni a csodá
latos fölfedezéseket, mellyeket a tudomány tett, hogy behatoljon a 
természetbe, s a müvészet szép találmányait, hogy hasznunkra for
dítea azt. Az ember mintegy megváltoztatta a világ arczulatát; ... 
egész az egekig emelkedett fel ; hogy gyorsabban utazzék, a csilla
gokat vette vezetökül utaiban ; hogy pontosabban megmérje utját, 
ugyszólván kényszeritette a napot minden lépéséri)J számot adni ... 
Ugyan miként tehetett volna szert annyi fölényre egy olly gyarló 
teremtmény, ha elméjében az egész látható természetnél felebbvaló 
erőt, az lsten szellemének egy halhatatlan lehét, arczának egy suga
rát, hasonlatosságának egy vonását nem birnA ?u 1) 

Z Á B 8 Z Ó. 

Osszehasonlitva a mult életbcvágó mnzgalmaival, e kor a héke 
korának mondható, daczára a sok ~~~ gyakran frivol háboruknak. A 
Cromwell-féle forradalmak é~ Richelien-fajta mini11ter~k m~g a meg
elözö koruaknak képezi!< fíij:!gP-IPld·t : t'hlu~n arr61 van szó, hogy a 
lelkesedést a szabályosság, a vakbuzgóságot a. tlirPlem, a pongyola
ságat a válaaztékosság, a gondolkozás l'redetiségét a jó érzék a a 
középszertiség illemea rendje gyéizze le. EpiAodszerü edozad ez, melly 
nem tekintve a mnltn és jövöre, ő ná ll ó an akar nagy lenn i, me Ily 
ujit, de részleges eizmék ezerint; WbLé nem a szahadt;;ig éti vallás, 
hanem a politikn, a pénz.Ugyek, a kereskedelem nyoruoak a mérlegen, 
mellybe nem vet sulyt a v~r·; a fejedf)lmek, magukhoz ragadván a 
teljbatalmat, kárpótiA.snl nyugalmat adnak a kivált~ágokért, és semmi 
munkakört nem engednek a népelmek, hogy f!u·a!lnzzanak liaj:í,t jolob-

1) Bi;jt JV. hetént>k péntekén tartolt hPaztÍII. 
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létökért. A Fronde gúnymása a Lig ának, mint szintén a Jansenismu8 
Í El a Reformdiónak; a trienti zsinut lwlyett az U n i g c n i t us bullá
val találkozunk; a IIIÜ~zerz"ruényekLc·u inkább a müvészet malkodik 
mint az eszme; mii\·dt el111ék, utiu(í k Bartoli é~ Fenelon, váltják fel 
a régi csiszolatlan, d t' credetieket, Shakt~pearet Racine, Grotiust 
Puffendorf; az utazá~ok lltiak folytuUL,;ai ColumbuM ch Vascoéinak; a 

theologia 11z egybá.-.i irodalomnall, 11 találmányok fiZ alkalmazások

nak, a lán~éHz a tel.etRégtwk engednt<k helyet. 1'ureunc XIV. Lajos 
~zolgálatában katouáHkodik, miként Euge n a csá.:~zá réLan j a bizarr 

XII. Károly nem állja ki az ÖH~zehaso nlitást a harm i u ezé ves korszak 
hőseivel j Torricelli Galilei tanitvány(ln:\k czimével di Csl'kszik j maga 
Newton it~ C::operuicus és Kepler elmt-leteit erősiti meg j Boileau és 
Menzini szabályokat írnak elii egy miivészetnek, melly nem hoz létre 
reme&.mllveket, mik Illeghazudtolnák nzr,kat; Bay le é~ Leclerc vadász

hal'<'Z•Jt kezdenek a napi~n.jtcíban; Leibnitz közvetít ő eklekticis
must hirdet. 

Azonbar1 érle' i id ik a bölcsészi szellem s ön tudatra kelve ujra 

fölveszi a harezot · kev!~aLbé mélyrehatók a tudósok, de nagyobb tért 
foglal el a miiveltség ; kevesebb a tudomány, de szilát·dabb alapokon 
áll; müve)tetnek az t1lii nyelvek, eriíshödik a fürkéRzeti szellem, visz
szautasíttatnak a rúgi eliíitcíletek; eh·ileg elkülönittctik a hit az ész

től, a theologia a hiilcst'·Hzettöl, a képzeJem az észlcttöl, s igy egyik 
hanyatlásnak indul, a má~ik diada)Uiuskodik j mindent, még a frivol 

kalandokat iR nyildnosságra hozzák, mi hathatós e~zköz arra, hogy a 

nagyok iR l<öziinséges szin vouaira sz:illitta!lsauak alá; az emberi szel

lem, érezvén szllks~gét vagy Jegalább vágyá.t a hozzá hasonlók hely
behagyásának, akademiák j/inek létre; a tapnsztalatelviség, miután 
az anyagi világon gyakorolta magát, a ruetaphysikaihan is kisérletet 

akar tenni. 
Olaszország m!\t· csak mint mások zsákmánya jö tekintetbe, s 

et·öködései a szabadság utltn legfelebb helyi lázadásokban nyilvánul
nak, mig végre a t•ernények tüntével a szcnvedéeek is kevesbednek. 
Spanyolország és Portugalia, mellyek a megelőző század viszont;~g

ságaiban Olaszországgal együtt az d~ö helyet foglalták el, homály
ban maradnak, rnig más nemzetek dicsősége délpontjáLoz közelg. 
Amazokban még a gondolat is azoigaivá válik ; Vico, ki egyedül 
emelkedik eredeti szemlélödésekig, nem tudja magát megértetni, s 
Buhle nem is említi öt. Ki ez országok hanyatlásának okát abban 

keresi, hogy katholiku sok voltak, gondolja meg, mikép Franczia
ország is katholiku!! volt, mégis milly fényt árasztott maga körül! 

XVI, 
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Egyeteme, Sorbonneja, fensőbb igazságokban a pápát ismerték el 
legföbb bir6ul; s mindamellett milly nagy gondolkodók emelkedtek 
ott ki! Fényes tévely volt a Cartesianismus, de megtanitotta az ew
bereket saját erőikkel kutatni az igazságot s függetteniteni magukat 
az iskolai tekintélyektől. Ha az egyház viRszaijedt e rend!'lzertBJ, oka 
volt rá, mert hiszen Malebrauebe ép ugy mint Spinasa annak Rzülöt· 
tei, kik jóllehet ellenségek, mégis ikertestvérek voltak. 

A bölcsészet s a nemzeti nyelv elömenetelei között létező bensti 
viszony észlelhető volt Németországban, melly, minthogy elhanya· 
golta nyelvét, hátramaradt a gondolat vívmányait illetőleg, mellynek 
pedig ö kiáltotta ki szabadságát. Angliában egynémelly fejedelmek 
tapintatlan uralma azt okozta, hogy a gondolkodóknak egyidejüteg 
nemcsak a h!szemek, hanem a zsarnokság ellen is kellett küzdeniök, 
s igy egyenlő lépéssei fejlődött a politika, bölcsészet és vall:\s. 

De miként ott, ugy másutt is rendesen politikai kérdésekbe 
mentek át a vallásiak, s XIV. Lajos kiüzi országáLót a protestanso
kat, mig Németországban védi öket sa Portával egyezkedik; az ál
lam bék6kba veri az Egyházat, s Bossuet nagy értelmisége kénysze
rítve látja magát védeni a gallican következetlenHégeket, s dicsérni 
Lajos tulkapásait Azonban a vallás még mindig bir törvényerővel, 
magához édesgeti a képzeimet gyakorlataival, az értelmet vitáival, a 
11zivet intézményeivel; szaporodnak a hitkiildérségeket s a papság 
nevelését czélzó intézetek; a magas körök t.a.gjai !!-zabadoncz életöket 
megtéréssei akarják végezni ; a nagy irók nyilt vallomást tesznek a 
kere~zténység mellett, s Galilei, Pascal, Cartesius, Malebranche, Leib· 
nitz, Newton védelmére kelnek annak tollukkal. De e védelmek, ~ 
az Isten léte mellett felhozott nagyszámu bizonyitékok nyilvánvalóvá 
teszik, hogy szükséges volt fölvenni a vallá8talanság kihívó kéztyüit, 
mellyeket Socinus, Spinosa, Bayle, Hobbes dobtak oda, - Hobbes, 
ki tagadta az Istent, s hitt az ördögben. 

Azon ban a türelem a hitet és isteni tiszleletdt illetőleg nem ka
pott lábra, s mig Spanyol· és I•'rancziaország roszabbt•a forditották 
sorsukat az eretnekek és mórok kiüzésével, Gapban a kalvinisták 
Anti-Krisztusnak nyilvánitották a pápát, HolJandban az arrninianak 
és gome.risták dühöngtek egymás ellen, Angliában pedig forradalom 
lltött ki, hogy elmozdittassék a trónról egy katholikus örökös. 

A kutató tudományok, a mult század nyomain haladva, uj alakot 
öltöttek, s Tournefort átaJános elvekre viszi vissza a füvészetet, nem· 
különben mint Vauban az erödité::~i w ü vészetet; Lemery utat egyen
get a vegytannak, mellyen aztán Stahl viendi azt előbbre ; Reineau, 



- 835 -

Se uveur, Napier, Cartesius, Leibnih: óriúsá növelik a mennyiség
tndomá.nyokat i az ?gi mozgAs()knak Kepler által sejtett ör{ik törvé
nyei bebizouyittatnak a Jáugeszíi Nt>wt.on által, ki egyike volt ama 
föknek, lll~llyek meg vannak áldva a képe!!~;~ggd egybefoglalni a 

rnege!l.ízök t•redruényPit, la()gy egy uagy el:{észszé ,..gyf'sÍt!lék azokat. 
A tfmgerészt·t huHonlúlag u?. eri.lditt'"i u1iivt!~zethcz tökélye~bittetett, 

megméretett a föld, meg uz ii:;tükii .• lik kiirh:tgyl'• pályíli j Boyl(• a lf-g
szivattyút, 1'ol'l'ieelli u légsulymériít, Auzot a kicsiuyméröt, mások 
az ingás, teken.:srúgós, ismétlö órákat hozták használatba; Böttiger a 
porcellángyiLrlást találja fel, mit a sziutén szá:;z Tschimhausen olly 
tökélyre visz, hogy vetélkedik a chinaival; megtanulnak zománczra 
festeni i divatba jií a chinachina, a esokoládé, kávé, az ujságok; a 
spanyol Juan Pai.Jlo Honet I.Je~;zélni t:mitja a süketnémákat; Taver
nier, Thevenot, Chardin mrgismertctnek Kelettel, Ludolphe Abyssi
niával, a jezsuiták Chinával j egynémelly angolok Palmyra, mások 
Herculanum és Palenke romjait kutatják fel. 

Az erkölcdwl.mányok nagyobb fontasságra tesznek szert, 
mióta a tár~adalom megszünvén a vallásra támaszkodni, ész-elveken 
akarja magát megeriísiteni, s azon van, hogy a közjogot nemzetközi 
jog néven a népek kiiziitti viszonyokra all\.almazza, a positív törvény
hozást a természetjog elméletei re alapi tsa, s az egyt>s országok törté
netéből és saját(JS vil:!zonyaiból kifejlett részleges állapotokat 
átaJános szabályokkal helyettesítse. De a gyakorlatban illem kérdések, 
rangviszályok, mentességpürük foglalkoztatják az udvarokat, mellyek 
kicsinyes megkülönböztetések féltékeny élvezésébe helyezik büszke
ségöket i Bécsben hidegen fontolgatják, hogyan fogadják Sobieskit, 
ki azt megmentette i a toscanai Cosmo által ohajtott föberczeg, vagy 
nagy.berczeg czim több vitába került mint a constanzi béke. 

Az illy vitak ho8szura huzták halasztották a nemzetközi érte
kezleteket; de egyszersmind tanusitották, mennyire igyekeztek az 
államok megőrizni az egyezkedésekben szabadságukat és független
ségöket. Mert a diplomatia akkoriban első helyre küzdötte fel ma
gát, s miután szabályozlatott a követségi rend11zer, mindinkább azo
rosabbakká váltak a hatalmak között a viszonyok. Katholikus-Fer
dinand volt elsö, ki néhány udvarnál állandó követeket tartott i 
Richelieu kezdette azokat kisebb államokban is alkalmazni, mellyek 
a souverainitás hizelgő jele gyanánt vették e kitüntetést. Szerencsét
lenségre ez intézményből kémrendszert akartak csinálni i az értesité
sek és elsöségi vetélkedések viszályok, sőt háboruk magvaivá lőnek; 
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s ba ollykor határt szabtak a hódító nagyravágyá11oknak, nem rit~án 
szakitásokra adtak okot, mellyeket a népek fizettek meg. l) 

Lássanként ravasz és kétszínű diplomalia képződött, welly a 
törtől és méregtöl sem borzadt vissza, s részt vett a vetély-államok 
ellen szőtt ármányokban; egy olasz herezeg rablók közé elegyedett, 
hogy fellázitsa Genuát, s míként beszélték, winistere Nantesheu 
XIII. Lajos megbuktatásán dolgozott; Gabriel Naudé1 Mazarin könyv
tárnoka7 ilzázada Maeehiavellije, leleplezi előttünk ama kor politiká
ját, melly pogány jelleget öltvén, legfőbb törvényül az állam üdvét 
állítja fel; Richelieu nyiltan kimondotta: "Mielött valamelly válla
lathoz fognék 7 jól átgondolom azt; elhatározásra jutván, egyenesen a 
ezé! felé török, utamban mindent lerontok, elpusztítok, s aztán az 
egészet vörös köpenyemmel födöm be." Nyiltan megsértettek tehát a 
nemzetközi jogok; lábbal tapodtatott a népek függetlensége; a be
nemavatkozás-jog másolt belügyeibe, melly Angliával szemben akkor 
is tiszteltetett, rnidön királyát küldötte vérpadra, vagy dynast iá t vál
toztatott, megsértetett a gyengék irányában; rendelkeztek Mantuá
ról7 Monferratról, Parmáról, Piacenzáról, a nélkül, hogy magukat a 
fejedelmeket is megkérdezték volna, nemhogy a népeket; a spanyol 
örökösödési háboruban, melly valódi visszatérós \'Olt a barbársághoz, 
a nemzetközi jog minden érvényét elveszti, mallyt.:t addig nyert, és 
semmibe a em vétetik a nemzetek függetlensége. 

A háboruk, mellyek előbb egyes államok között végeztettek 
el, a nélkül, hogy más kötelezve érezte voh:a magát részt venní ll zuk
ban, hacsak érdek, rokonság vagy szerzödések ugy nem kívánták, 

1) Svéd ~s LengyelorazAg között. hosszas v.szálkodásokra ><zolg"tattak okot 
az etcetet"á-k. VIII. Ulászl6 LengyelarszAg királya ugyanis svéd Krisztina ellené
ben Lengyelország királya, Lithvania nagyfejedelme czímet vett fel, s a czim utAn 
bArom etceterá-t, mig KrisztiuAnak Svédonzág kirdlynéja, Finnland kijelölt nagy
fejedelemnője czimmel s r gyetlen etcetera-val kellett megelégetlnie. Egyik ok ll 

mi~rt X. Károly 1655-ben Lengyelországnak hadat iizent, 'IZ volt, hogy János 
Kázm~r levelet. irván neki, conpán két eleetera-t mPilékelt a. &édmazág királya 
czim után. A komoly diplomaták értekezéssei lépnének fel, hogy kimutassák eunek 

fontosságát; nekünk, ava.tatlanoknak, legyen >zabad ez etcetera-kat azok ellenébe 
állitani, l<ik nev~tik a filioque-t, s 11 Esinatok más egyéb ugynevezett szörszál
hasogatásait; mint szintén azoknRk 1 ldk gúnyt űznek egyné:nelly sza.vakb6l, me
lyeket a zsinatolt a végllöl vettek be, hogy összh11ngba hozzák a véleményeket, 
vagy szarosabban maghatározzák az értelmet, néhány mó.s, diplomatikus eredetű 

sz6t hozunk emlékök he, millyenek a vildgiaaitd8 (aeculariaatio), függőaitéa (mediati

aatio), tii"'énguaég (l~gitimitaa), benema11atkozd8 (non interoentio). 
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moat különbözö, söt ellentétes érdekekkel biró nemzetek által visel
tetnek, s politikai csoportozatok alakulnak, mellyek gyakran teljesen 
elütnek a történelem és földrajz természetes csoportjaitóL Az egyik
nek központja eleintén Német-, aztán Francziaország volt, melly kö: 
rül mellette vagy ellene Spanyolország, Portugalia, Német-Alföld, 
Nagy-Britania, Schweiz, Olaszország csatlakoznak. Az ottomao biro
dalom körlil Velencze, Magyar· és Erdélyország csoportosulnak. 
Észak népei Liefland körül küí'.denek, mellynek birtokához látszik 
kötve lenni északon a főuralom. 

A háborukat a legnagyobb vadsággal viselik, és pedig nemcsak 
a törökök Magyarországban, vagy az oroszok Scandinaviában, hanem 
a francziák is Pfalzban és Piemontban, a piemontiak és osztrákok 
Francziaországban i aztán az elnyor.Ltást, melly a háboruk alatt kelet
kezett, ezentesitik a béke érdekében. Az állandó hadseregek behozása 
kétségkivül javításnak tekintendő, mi ha nem vált is előnyére a gaz
dagságnak, az erkölcsiségnek, sőt talán még a béke állandóságának 
sem, az a jó oldala mindenesett-e megvolt, hogy béke idején nyugal
mat engedett a polgároknak; a háboru sanyaruságai kevesbedtek, mi
után szabatosabban meghatároztattak a hadseregeknek egymás éR a 
néphez való viszonyai!(. Az egyenruházat könnyítette a fegyelmet i a 
magazinok, élelmezési intézetek, a zsold megszüntették a rabJát~ szük
ségét, s következéskép a visszahatást is; ezredek alakittatván, testü
leti szellem fejlődött ki, melly mintegy uj családdá füzte össze & 

katonákat; nem zavartatott az isteni tisztelet más vallá.su országok
ban, jobb sorsban részesültek a hadifoglyok, a katonai törvényszékek 
biztosítékot nyujtottak a magán hatalmaskodások ellenében, határo
zott szabályok á lapittattak meg a fcgyverszünetek és várfeladásokra 
nézve; fel kellett szólitani az erődöket, mielött ostrom alá vennék, s 
a parancsnoknak jogában állott feladni azokat, ha a makacs védelem 
csak mészárlást eredményezhetett; végre jobban tisztelték a nemzet 
s az ember méltóságnt. 

A törvényhozás menekiilni igyekszik a még részben fenálló 
hübérség kötelékeiből; lerombolja ama rendszer maradványait, tisz
tán egyházi ügyekre szoritja a kanon-jogot, egyetlennek nyilvánítja 
a törvényt a személyek és dolgokra nézve, s hadat üzen a kiváltsá
goknak. A tudomány előmeneteleinek felhasználásában a központi 
hatalom előnyére Francziaország járt eiül példával, hol a teljhatalom 
magaslatára emelt monarchia Egyház is akart lenni. 

Hol az egyeduralom fölényrc jutott, az aristocratia régi szoká
eokba vagy ezertartásokba volt kénytelen kapaszkodni j FraQCili&. • 
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országhan a parlamentek bátorságukat csak azon tudatból meritik, 
hogy tagjaik nem fosztathatnak meg állomásaiktól, mert vet~ék azo

kat. Hol a hübéri elem le nem győzetett a nemzeti által, érvényben 
maradnak a képviseletek ; Angliában az aristocratikus jelleg szilárdul 
meg j Németországban a terilleti nemesség bir tulsulylyal, annyira, 
hogy souverainségrc tesz szert; Svédország rendei megszoritják a 
királyi hatalmat j a lengyel nemesség zsarnokivá lesz; Romagnában 
szaporodnak a fejedelmi családok. 

A közjövedelmek nélkülözhetlenekkc válván a nagy vállalatok
hoz, a fejedelmek mind az elméleti nemzetgazdászok fürkészeteit, 
mind a gyakorlati szakférfiak munkálkodását igénybe veszik, hogy 
gazdagítsák kincstáraikat Dc a jövedelmek előállitása és beosztása 
körtll nem birnak még kellő tapasztalattal, s nem veszik észre a kö
telékeket, mellyek a magán jólétet az államéval egybefüzik; mi~rt 
is mindenfelé diadalmaskodik a kereskedelmi 1·endszer, s a gazdagság 
csupán a pénz mennyisége szcrint mérctvén, minden gond erre for
dittatik. Látván elöbb Holland, aztán Anglia bámulatos felvirágzását 
a gyárak és a tengeri kereskedelem ulján, c két forrásban keresték 
nagyságuk titkát, s minden egyéb jövedelcm-eszköz elhanyagolásával 
karolták fél a gyáripart és kcl'eskedelmet. A kormányok szemeseb· 
beknek tartván magukat a magánm!Oknál, kezökbe vették a gyárak 
és vállalatok vezetését, s vám<,kkal szabályozták a be- és kivitelt ; s 
legfőbb jónak az elszigetelést hitték, ahban kerP1wén a. jólét eszmény
képét, ha minden nemzet elég ömnagánah:, azaz ha sem venni scm 
eladni nem kénytelen semmit, holott dicsöségnek tartotlák a kiterjedt 
kereskedést. 

A lendület, mellyet a korellkcdés mát· nym·J, a kiilföldi áruk 
átalánossá vált szliksége s azon körülmény, hogy a szabadság, melly 
a kereskedelemnek eleme, még nem volt egészen békókba verve, 
okozták ama felvirágzás!, rm·llyet h«.>lytelenül a szabályzásoknak 
tulajdonítottak. 

Ez igen nagy fontosságot kölcsiinzött a gyarmatoknak, s a ten
geri hatalmak lőnek a sarkpont, mclly körül a politika forgott. De a 
kereekedelem háboru maradt a béke idején is, melly alatt folytono
san gyanus szemekkel kisérték egymást az államok; féltékenység 
iltal vezettelve ollyast követeltek a szomszédtól, mit annak megadni 
esze ágában scm volt, mi szaporitotta a háboru-okokat. Kitörvén ez, 
a lehetö legnagyobb károkat igyekeztek okozni az ellenségeknek, s 
innen eredtek a kalóz-levelek és tengeri rablás j európai kérdések 
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miatt a gyarmatokat is nyugtalanitották, s megsértetett a semlegesek 
szabadsága. 

Anglia nagysága is itt veszi erede tét. Az ö forradalma volt első, 
mellyben fennen hirdették a nemzeti kiváltságokat, s nyilt barezra 
keltek a királylyal nem egy osztály, hanem egy egész nemzet képvise
lői. Sa nemzet e harczból olly rnódon alkotmányozva kelt ki, hogy min
dig tovább haladhatott amaz észszerü szabadság megszerzésében, 
mellyet részleges és helyi szükség gyanánt ismert fel, s mellyet aztán 
Francziaország alkotmányozó gyülése általános szükségül volt kikiál
tandó. Spanyolországban, miután a Bourbonok kormánya alá került, 
szintén megszünt a gyalázatos hanyatlás, habár nem ft'jleszthette is ki 
mindjárt a szabadság csiráit, mellycket keblében a katholicismus s a 
középkor letéve hagyott. Az innen kiszorított Ausztria egy részről 

Poroszországot látja maga ellen emelkedni, melly mintegy második 
Németországot képez, különböző érdek kel, müveltséggel, vallással; 
más oldalról Piemontot, melly kezében tartván Olaszország kulcsait, 
döntő sulyt vethet a mérlegbe köz te és Francziaország között. A biro
dalom, a helyett hogy közvetitö volna Ausztria és Francziaország 
között, eszközzé vált emennek kezében s idegen ügyekért ontotta 
vérét; aztán a század végén nem voltak többé németek, nem katho
likus és protestana szövetség, hanem osztl'itkok és poroszok, kik foly
tonosan izgatottságban tartották egymást a nélkül, hogy valaha mü
ködtek volna. 

Mig a nyugatiak a kereskedelem, Kelet-Európa népei az ázsiai 
események által jutnak fontosságra. Törökország megszünik vak
buzgó lenni, s a szerzödéseknél nem tekinti többé első kérdésnek a 
vallást; követeket fogad, a Ko ran tilairnai daczára birtokolt területe
ket enged át. Subieski kardja Bécs alatt a végzetes N e t o v á b b-ot 
írta meg rá nézve, s a passarowitzi béke határokat szabott neki, me
lyek között nem marad egyéb hátra részére mint védeni magát. Ha
nyatlása Austria uj nagyságát s Magyarország felszabadulását jelenti, 
miként a mongolok bukása Oroszországot emelte fel, meily folytono
san a .Fekete-tengerre s a Bosporuua irányozva figyelő tekintetét, 
Európa ügyP-ibe igyekszik avatkozni, s ennek müveltségét a biztosi
tott Finnlandba akarja átültetni. 

Szóval, e század igazságtalannak mutatkozott nagyság nélkül, 
szenvedélyesnek nemcslelküség nélkül; semmi lelke8ültség, hanem 
csak tárgyalások és számítás, és illemetlen cselszövények a ki1elen
tettöl különbözö czélra; kivéve az angol forradalmat, sehol sem ta
lálkozunk ama nagyszcrü tényekkel, mellyek megragadják a képzel· 
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met, vagy magukkal vonzzák a sziveket. XIV. Lajos száz a d á
nak czimével jelölvén azt, nemcsak hízelgést követtek el, hanem azt 
is feltüntették, mennyire fölényt gyakorolt Francziaország Európá
ban müve)tségével, mellynek segélyével hangadóvá Jön, s átaJánossá 
tette nyelvét. E benső rokonszenves müveltségnek köszönheti ez 
ország nagyságát, nem pedig Lajos hóditásainak. Ö az által, hogy 
béke idején is nagy hadseregeket tartott lábon (IV. Henriknek ezer 
négyszáz katonája volt, neki száznegyvenezer) más or·szágokat is 
utánzására kényszerített, kivéve Angliát és Hollandot, mclly országok 
ebben szerenceére a nemzet képviselöinek féltékenysége által meg
akadályoztattak; s itt veszi eredetét a2. cttr·<.'lpai seb, melly elmérge
síttetvén II. Fridrik által, rák ba me nt át Napoleon alatt. 

Lajos, eitérve az uralkodók szokásától, kik egyetlen minister 
kezébe tett.'lk Je az összes hatalmat, többek között osztotta fel az 
ügyeket; mibcn más fejedl-drnek is követték öt, jóllehet nem igen bir
tak a kellő szakismerettel és tapasztalássaL Szintén az ö példája 
emelte tulsulyra az egyeduralmat, melly lever·te a részleges uralma
kat, lettek legyen bár azok Anvcrgne sz ik la várai, me Ilyeket Riche
lieu bibornak dúlt fel, hogy hatalmasakká tegye H királyokat, vagy 
Skóczia és Iriand eriisségei, mellyeket Cr·omwell, a királyok ellensége, 
rombolt szét. Ö szoktatta rá az urakat az udvarral c~erélni fel kasté
lyaikat ; s gyak ran népembereket helyezvén a;:; els i\ polrzm, iinér:r.e
tet öntött a harmadik rendbe. Mcrt, habát· <i ngy mntatta, hogy meg
veti, vagy inkább nem ismeri, a valóságban mégis egy váratlan 
akadályra talált az irókban, ép akkor, midön rnár az egyeJuralom 
utjából mind elhárítva látszott lenni; Lajos képr·s Öket elvakitani, de 
midön üldözéshez nyúl, ki törn ek; s riip- vagy nagyrét-iratok, vagy 
az akkoriban s:.:ellöztetett kérdéseket tárgyazó munkácskák hivják 
fel a népet saját jogainak megismerésére, mig elérkezik az idö vissza· 
követelni azokat. 



FEL VILÁ GOSITÓ .J EGYZETEK 

a XVI. könyvhez. 

A) 4 O- ik l a p h o z. 

i\ hl•·sodl\lom o Fronde nlán. 

Az elvesztett ügyet bizonyos ellenzéki szellem éli még tul, me Ily 
minte gy utómoraja a pártoknal(, végső lélegzetvétele éleliiknek. A 
Fronde, mint politikai testület, ahiszállott, sem erőnek, s~m katonai 
vagy köz igaztási hatalomnak nem lévén tübbé birtokában; a legyő
zött elemek keményen megfékezve hevertek, dc nem halt ki a gunyo
lódó hajlam, mellyet az a társadalomra nyomott. Ki lapozza a 
Fronde s a XIV. LajoH miudcnltat<Í uralmaközött lefolyt idük iratait, 
megvetést lehelö hcves~éggel, ellenzéki szellemmel fog azokban ta
lálkozni a társ~daloru erkölc;ei, s olly kor az egész emberi nem ellen, 
mert nem uyilatkozhatik a kormánynyal szemben. La Rochefoucauld 
M a x im á i hii kifejezése e félpolitikai irodalomnak, melly a sza
badság nagy csalódásainak közepctte, a szivre és szellemre fordítja 
figyelmét, fölfedvén azok gyengeségcit; leleplezték a társadalmat, 
befeketítették azt a jövő szemeiben, mert nem ök intézték többé an
nak kormányát. 

A Marsis magányos utain, Saint Paul kövezetén s a Placc ro
yaleon vagy a Sz.-Lajos sziget hosszábanjárva-kelve még több házat 
lehetett ott találni, mellyekben a régi Fronde-társulat össze szokott 
gyülekezni; vagy valameily régi parlamenttag gyüjtötte egybe a 
nagy kamrák tanácsosait tágas tüzhely6nél1 hol a beszéd tárgyát a 



parlament politikai supremaliajának n11pjai képezték, midöu még 
törvényei föleégiek voltak; másutt meg a nemesek, a Fronde virága, 
rendeztek találkozót, hogy elmondják az udvar apró botrányait. A 
csipkedö és gunyolódó szellem, mellynck egyik kiváló képviselője 

Madame de Sevigne, a megtért frondista volt, vagy a király első sze
relmeiYel, vagy a spanyol szülctésü törpe és rosz növésü királynéval, 
vagy a nagy kisasszonynyal ,(Longueville) foglalkozott, ki szerelmi 
gyöngeségei következtében elvesztette miut frondista magas hirnevét, 
mellyre elöbb Párizsban és Orleansban tett szert. 

Néhány váratlanul közbejött haláleset bezárta e körök legve
Bzélyesbjeit j többek között a szegény Paul Scarron is e lk ö l t ö z ö t t 
e sz om o r u é l e t b ö l, s fiatal özvegye, Aubigné kisasszony te
remről teremre járt, panaszol va sa jál szerer;csétlenségeit, és sürgölve 
a nemesek pártfogását, kik akkoriban keveset tehettek a párizsi za
vargások miatt. 1) 

A politikai elégületlr·nek e tár1mlataiban fejlődtek ki a nagy 
irodalom elsö csirái j XIV. Lajos elég ügyes volt e fensöbb értelmi
ségeket sa ját pénztárából utalvá11yozott évpénzek és nemes bátori tá· 
sok csalétkével egyiket a másik után magához édeagetui ; minélfogva 
a szellem ellenzékiből magasztalóvá vált j a hizclgö irodalom kor
szaka természetes visszaha.táEa volt az időnek, melly annyi gunyira
tot látott j hizelgő ódák, dithyrambo k következtek a sértő dalokra 
ép ugy miként a köztér rendetlenségeit az absolut hatalom váltotta 
fel. Nagy ügyesség kivántatott hozzá ünnepélyességekkel, vonzó mu
latságokkal szórakoztatni a népet, hajlékonynyá tenni a nemességct, 
('gyetlen név, a Nagy Lajos nevének vonzkörébe varázsolni az iro
dalmat, melly név az egész irodalom központja, miuden dicséret ezél
táblája lett. Az összes frondista irók, kik nem adták magukat 1 wi ként 
Bachaumont vagy Chapelle,t) szeliden szabados és illedelmesen mu
lató életre, dicséretet zengtek Lajosnak, ll miként Colbert mondá, az 
értelmiség alattval6i hódolatot hozott a királynak. 

A vallásos szellem nem elegyedett a Fronde villongásaiba, miért 
is ama kor tusáiban nem lehetett a katholika Egyház küii:delmét ke
resni a Reformatio ellen. Az l ehet, hogy egyik-másik püspök tarto
mányi szellem által vezettette magát, védte a városok kiváltságait, 

l) L&,d Maintenon a>B~ony leveleit, ki uem máa wiut a jelzett özvegy. 

Scarron 1660-ban halt meg. 
•) Ch~relle, igen ifju koráb11n t>gyike volt a leghevesebb frondlata gúny• 

ir6kDak. 
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vagy, mikent H.ctz bibomok, nagyravágyásból, szivvellélckkel tá
mogat ta a hely hahísági zavargásokat; de ezért a kérdés nem volt 
inkább katholikus mint pro testans; az egyháznak nem volt része a 
nemesek, a nép, a városok, a királyi és tartományi hatalom eme vi
táiban. A hugonott Reformntio tehát soha sem élvezett nagyobb 
nyugalmat mint amaz időben, melly X IV. Lajos kiskorusága s a 
Fronde zavarok lecsillapítása között folyt Ic ; a protestaosok békében 
éltek ; id őröl idö1·e kiadott rendeletek meg crö~:~itett ék a twntesi nagy 
Charta határozmányait ; kimélettel viseltettek a kalvinisták iránt j 
nagy számmal és hatalmasak voltak lelkészeik, s egész szabadon 
jártak- keltek az országban. Jóllehet a papság gyii\ekt-zetei panaszo
kat emeltek e hugonott predikátorolt ellen, kik a Dcvenne hegysé
gektől a Pyrenekig, Guiennában, a IUwnc hosszában s az Alpok kö
zött miudenfelé hirdették a mennyei Atya igéjét, az udvarnak olly 
nagy szliksége volt a protestansokra, hogy legkisebb figyelembe sem 
vette a panaszokat, kizárólag polit1k:ti és katonai villongásokkallévén 
efoglalva; s ha a papság Mazarin bíbornok elé terjesztette sérelmeit, 
ö azt felelte: "N e h o z z uk n y ak u nk r a a h u g o n o t t ak a t 
is, elég bajunk van már a frondistákkal. 

l\Iaguk a kal vinisták sem igen éreztek ke d vet a tettleges föllé
pés hez, mert nem említve békés hajlamaikat, Rocheile alávetése s 
Richelieunek ellenök alkalmazott nagy elövigyázati rendszabályai meg
alázták öket mint politikai pártot; nem vollak Hem bizt.os menhelyeik, 
sem rendezet t hadseregök ; az u t oh ú háboruk szerencsétlenségeiben 
meglazultak viszonyaik Hollanddal, Dchweizzal s Németország pro
tcstansaival; azonkivül ök szivböl gyülölték Spanyolország királyát, 
ki támogatta a frondistákat. Szóval, a hugonották részéröl semmi 
jele annak, hogy a polgárháborut megkezdenis a lt'rondc zavargásait 
előnyiikre felhasználni akamák. 

A reformatio s a katholicismus mellett a gallicau egyház sza· 
badságainak egy iskolája emelkedett fel, melly mintegy közép és 
engesztelő állást akart elfoglalni, s örökös viszályokra adott okot a 
két hatalom közütt. Már Luther föllépése óta egy harmadik párt ke
letkezett az Egyház keblében, mcllynek czélja volt, engedmények 
utján, gátat vetni a katholicismus ellen üzent háboru elömenetelei
nek j most e párt átalakult, Függetlenül a szabad vizsgálatt611 a Re
formatio által megoldott kérdés föleg a világi hatalomnak elkülöní
tése, annak az egyházitól teljes függetlcnitése körül forgott. Volt egy 
pont, mellyet nehezen lehetett tisztába hozni az egyház és állam, a 
pápai és királyi egység együttlétezésében; a parlamentariaták vitat· 
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kozásokba bocsátkoztak a két hatalom fölött i s iskoláj ok, törveny
kezési és szörszálhaaogató szellemtől vezéreltet ve, bizonyos püspök i 
előjogok maJlett szállott sik ra, me Ilyeket a püspökök maguk is visz
szautasitottak, s nagy kiváltságoka t követelt a francziaországi egy
háznak, mellyekröl maga ez egyház sem akart tudni. A pápával való 
egység, Rtima fenhatósága első alapföltéte volt a katholikus létnek. 
Képtelenek lévén behatolni az Egyház roppant szarvezetének szelle
mébe, a jogtudósok különböztetésekkel, egyetemi és sorbonnei tételek 
vitatásával töltötték az idút. Mik voltak a gallican egyház szabad
tiágai? félénk pl'otestantismus j Luther igehirdetése annak bátorsága 
nélklll i következetlen Refot·matio s szabad vizsgálat marészség nél
kül i 1) miért is a gallicanismus mind e vitái Cl!ak ürügyül szalgáltak 
egy nagyobb reformatióra; fegyverül használtattak, nem czélul tüzet
tek i ezéinak gyermekes és lehetetlen czél voltak, mellyet józan eszü 
emberek nem érthetnek és nem fejthetnek meg. 

Dogmaticai tan gyanánt a parlamentaria iskola a jansenismust 
fogadta el. A jansenismus lételei is a Reformatio szörnyazlilötte, benső 
támadás a kegyelem tana ellen, anyagi szaidtás Rómával, kis egy· 
ház, miként nevezték, ellentétben a nagygyal, egy harmadik párt az 
ii hátsó gondolataival és lehetetlenségeivel. Nagy elmészek, minök 
Nicole, Pascal, abbé Arnauld buzgó apostolai lettek a jansenismus
nak, mellynek tanait a Port-Royal, a régi l<,ronde, s a parlamentaria 
iskola nagyobb része elfogad ta. 

Mi különböztoti meg öket a reformátoroktól l a csekélyebb bá
torság véleményeikben j könyvecskéket írtak, nem a köztéren szóno
koltak. Pac:cal és Nicole szi ntén megtámadták a pápa nagy fensöbb
ségét sa jez~;uiták iskoláit, vagyis az Egyház egységét és küz.clö rendét; 
Port-Royal menhelyc lelt az clégületleneknek, a haragos társulat· 
nak, melly a Ft·onde helyét foglalta el; a llzcllt~m tevékenysége le
szorittatván a politiku terériíl, természetesen vallálli kérdésekre irá
nyult. E reformba minden iskolából vegyült valami; Port-Royal a 
luheran iskolából a kegyelemre vonatkozó nézeteket vette át i Luther 
és Kálvin szónokh.taiból a pápaöyülöletet j a put·itanoktól az erköl
csök, elvek, szokások szigorát i az anabaptistáktól a rögtönös meg-

1) Nem szük~ég ismételnünk, mikép mátioknak itt felhozott nézetel nem a 
mi itéleteink. Mindenki tudja, hogy a ~zent-szék nem helytele,Jitette a gallicauis
must, s hogy Nico le, Pascal stb., kik itt mint a jan~ enismns harczosai emlittetnek, 
nem voltak kárluntatva, m'Lgán "zemélycknt!-k te h~ t. nines joguk knvet dobni 
rájok. C. 
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világittatások, az ördögtől megszállott lt'lkekben val.\ hitet, a galváooA 
rángatódzás jf'lent•teit, a Szeot-Medard temeWi csodákat, vagy a 
gyógyulásokat egy Szent sir:jánál, miként ll kereszténység elsa oav
jaibao. Sok, tudományosau n•üvelt éR nagy értelmiségii egyén csatla
kozott a Port-Royalhnz, és ez tem1észde~ volt, mr-rt az emelkedet
tP-bb szellemil emberekben van valami féktelen:-111g és pártiltési \"isz
keteg, mellynélfogva minden föltétiP-n tekintély tagadáRában találják 
kedvöket; azonkivül a !!Zf'•ll~>m miivei által élénken felizgatoU kép
zelmek előtt folytouosan feneketlen mélységek tátongnak, minií 
Pascal, mert ama mélység nem egyéb mint alakja a végtelenségnek, 
melly zavarba hozza az clmelkedö lelkeket. 

A Port-Royal ellenszenve a jezsuiták iránt onnan van, mert 
Loyola társulata alapul az engeddmesaéget, az összesek hierarchia
jának egyetleo fi\ alá vetését tette; ámde a nyugtalan és érvelő ész 
nehezen békül ki a föltétlen és parancsoló intézkedéssci; me1·t mi 
mostanában a népek szivéhen nincs meg, az a hit, mi annyi zivalart 
kelt, annyi forradai'Jlat okoz, az a hit biánya, a hierarchia nem léte; 
az emberek szakadatlanul ásnak, hogy ez iirhüz jns~anak ; rettentő 

igazság a biiszke ész1·e nézve. 
A bölcsészet, melly mintlen tanulmánynak elsü é~:~ ~lnpfor1·ása, 

akkoribau kizárólag a kereszténységre volt fektetve. A H.eformatio 
által okozott nagyszerii rázkódás meghonositotla az erkölcsi világ
ban a vizsgálat iszonyatos jogát; az é1·telem Wrvényei növPkedtek 
Bacoval; Gassendi és Cartesiua lerázták a scholastieismus igáját; a 
cartesianismus katholikus módszer lelt, ép ugy miként Baco tudomá
nya a Reformatio bölcsrszete. Cartesiua a tudomány összes elemeit 
bölcsészeti bizonyitásainak körébe vonta ; felhasználta a betiiszám
tallt, a mértant, a természettant, mellyet ö állandó szabályokra vitt 
vissza ; mindent okadatolt, mest<'rc volt a Port-Royalnak, elöfutója 
Pascalnak s a katholikus iskolának, melly akkor minden bizonyíté
kát a bölcsészetböJ veltf'; nagyszrrü i:;kola volt ez, mellynek egy
réazt az angol illuminatusok mozgalma, másrészt Baco tanítványai
nak skeptici'lmusa ellen kellett sikra szállnia, melly skepticismusnak 
késöbb Bayle lett tevékeny és tüzes képviselője. Holland és Genf 
voltak a kétely classikus földei ; egy epikur felekezet vezérü! Gas
sendit, buzgó és tüzes tanitványokul Bachaumont-t és Cbapellet s 
utánok Chau)ieut él! La Faret birta. 

Illymódon a politikai kérdések sokkal nagyobb zajjal vitattat
Dak a Reformatio után, és pedig oem csupán mint elméleti tételek, 
hanem mint népszerü valóságok ; s roppant változások történtek az 
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államok szervezetében. A közép-korbau a köztár·,qaRá.g flRZméje a 
helyhatóságokban !'l a ker'P-!lkeJelmi társulatokban kijzpontosult j CIHl· 

pán Olaszország vár·osui, Velencze, Genua, Pisa birtak köztarsasá.gi 
alkotmánynyal; s maga e szabadság Í>! egy legtágabb értelemben 
vett bfllyhatósági rendszernek volt követkP-:r.mt'mye, rnert. ukkor a köz
társasági e~zme typusánl a küz:iég sa RZiivet>~ég tekintfltf'tt. Az ~'gyed
uralmi elv s a bUM1·ség teljell birtokábau volt.ak a tár~adalorunak; n 
legkorlátlanabu egyeumalom wiut az örökif-H é~ i~:~teni j0g következ
ménye ismertetett el j s a katonai jog a legnagyobb kiterjedésben 
érvényesitette a tulajdonjogot, midőn életbe léptette a hübért, a szol
gaságot, az ember földhözkötését. 

A társadalom e politikai állapota teljesen :\.talakittatott a Refor
matio által; a kalvin istn, pr·esbyte:·ian, anabaptista iskolák minden 
régi tant felforgattak; nem tartattak többé tiszteletben a törzsörökö
siidések s az uralom isteni joga j Holland köztársasággá alakult át, 
az angol egyeduralom protecturatussá lett Cromwell alatt. A katho
likus isko!n nem maradt hátt·a a Reformatiótúl a fejedell':11'lég jogai
nak kétségbevonásában; a Liga ép ngy democratiai volt mint a 
presbytel'Íanusok s az auabaptist:í.k szervczete. A XVU. században a 
köztát•sns;ígi cs:.:uw legalább is olly hatalmas miut az eg-yeduralmi 
gondolat j a vizsgálat elve nem kevésbbé alkalmaztatik az államok 
~zervezetére mint a vallási anyagokra; a hollandi kalvinisták s az 
angol presbyterianok könyvei olly élén\(sé~gel m;tromoljúk az egyed
nralmat, minővel a Fronde kiinyvec8((,~i. 

E harcz közepett a parlamentaristák némi vegyes eszméket, 
kiegyezési elemeket hintenek el, ezétjok lévén olly egyeduralmat 
hozni létre, melly közvetítő testiiletek által ellensulyoztassék. E ki-
8érlet még korai volt vagy nem édetett meg; a nemzeteknek nagyon 
előhaladottaknak kell lenniiik a lumnáuyzati tanulmányokban, hogy 
felfoghassák az egyezkedés eszméinek hatalmát js addig jobban sze
retik a határozott rendszereket, az átaJános véleményeket. Miként a 
bölcsészetben Cartesius termékeny és hivő egysége s Baco tudomá
nyos és kevély kételgése kiizött folyt a harcz, ugy a politikában a 
XIV. Lajos alatt óriásivá növekedett kodátlan egyeduralom elve a 
köztársaságival áll szemközt, melly a hollandi közrendekben (Gene
ral- Sta a ten) van személyesitve. 

Az irodalom bizonyos szint kezd ölteni, felhagyvim a rendetlen 
gúnyiratokkal, mellyek nagyon lábra kaptak a mult zavargásokban. 
Midön valamell y nagy tény uralma alatt áll a társadalom, alig lehet
séges, hogy az irodalom, habár még tisztán szemlélődií, némi részt 
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ne vegyen az ért~lmek mozgalmában; nines olly C'illmd~>R magány, 
hol ment maradhatua az ember az idí.l szenv edéiyes benyomásától, 
ruellyben él. Az irodalom tehát guoyoro~!lá vált a politikai zavargil 
sok korábau; a jú bb tehet~ri gek, Balzactól Bussy-Rabutinig és Scar
rooig, a politikai vitákbau forgatták fegyvereiket; ki gnnyiratokat 
tf'tt közzé, ki felelt azokra, naplókat, hírmondókat szPrkcllztettek, 
fejlegAtték a uagy ujdonHág(•kat, szóval, foglalkoztak koruk politiká
jával, miként Rómábnn és Atheohen, a köztársaság szép nllpjaiban. 

1<: politikai ir-odalom oldalán két másnemü tényezü iR fel kezd 
tünni a harcztéren : a szini elöa.dások s a gyöngéd érzelmekkel és 
pásztori gyermetegséggel elegy regény. A tnlzcí vélemények, zava
rok, politikai zúgolóclások lwrai nagy szükségf;t érzik az előadások
nak j a nép szereti az ntczai jeleneteket a szomoru vagy vigjáték 
szükebb szinterével változtatui j kedvét leli Corneille fP.rfias, meg
kapó jelenetekben gazdag, ékes gondolatoktól és szM•aktól vissz
hangzó szamarujátékában; tetszik neki a 1\foliére-féle vigj;\ték, melly 
majd látvát,yokat és jeleneteket nyujt, majd gnnyolódó ~> ~[t3nandert 

és Plautust utánozza, elmés vágásokat mPrVP. a tartományi Fronde
ra, a polgári és nemesi szellemr·e. 

A rPgény, Tempe völgyének mos•>l.ygti rajzaival, arf'~(liai pász
tor·jeleneteível, üditlHPg hatott e ttirsaclalomra, melly kifáradt a toly
tonos izgatottságokban. Midiln sziinteleu polgá.r·i háborukat kell vivni, 
jól esik visszavarázsolni az :\rtatlanság korát, roPilyben az ernberek 
játékokban és gyerml~l.eg érzelmekben testvéresülnek. A herezeg 
vagy neme!l, ki párb~~:jban át meg át verte ellenfelét, kimondhatlan 
boldogsággal vett kezébe pásztorhotot s s?:avalta Thirsis szerepét a 
szinpadon, mesterkélt erdübe n, riigtiinzött vizeséli alatt; s nj Meli
beus sohajtozott valameily hálátlan és kemény szivü Cloris után. 
Seucleri kisasszony szövevényes regényei gyönyörrel töltötték el e 
nemzedéket, s az érzelmek elemzése, a sziv részletes bonczolása jól 
összhangzattak egy i~ju udvar szerelmeg hajlamaivaL 

Mit ama korban a franczia szellem nem nyujthatott, idegenektöl 
vétetett ; Spanyolorsdg szolgáltatta a szigoru irodalmat, a finom és 
lovagias érzelmek kifejezését; Olaszország a bohózatot, Scarron ko
mik us regényeinek gúnymását, a vidéki szinészek élénkségét, melly 
szegény nép szánalomra inditaoa, ha nem tudnók, hogy Moliére is illy 
módon járta be a tartományokat ama kocsikon, mellyeken Scarron 
rajzolta Ragolint. 1) 

•J Ide aorozhat6k " t.ra,•eatlllt miívek i~, ruinök ~!.·an·on Vir,qll-je, " 
Á8Money Metamorphon.t-a. 
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A szellemek e hajlékonys~gá.nak okvetlen befolyáss~~ol kellett 
lennie a tAre.atlalom külö-5nbözö ol'!ztályairn, lelforgatván a középkor 
jól kimért és lcörülsövényzdt létállapo1tait. A ne mP.sek nagy eröt fej
tettek ki a Froude Hlatt) hogy visazaszerezz{\k az egykori politikai 
fontoll!ságukat; a tartományi és nemesi szellem nem voltalt egymástúl 
elválaszlhatók, miért i~ egyidejüleg fogt~k fegyvert, hogy ujból hely
rP.állitsák a nagy családok hiibériségét, a kitünö házak patricziatusat. 
MegbukvAn a kísérlet, a nemeseit ös szelleme módosnláson meot át: 
a nemE>sség fegyelmetlenLől engedelmcs lett 1 lemondván a helyi füg
getlenségről, alávetette magát az udvarnak; ama dr·patricziusok, 

kiknek ősei a hi•·es háborukban titotetlék ki magukat, a guiennei 
Larochefoucauldl)l{, a langtwtloci Montmorencyak, a dauphinei Les
diguiéresek, a bretagnei Robllllok hti udvaronezai lettek XIV-dik 
Lajosnak. Illy atalakulás szivén sujtotta a nemességet, melly 
többé nem volt hatalom az államban, nem ellenzék a politikai 
rendben ; egy fényes sugará.t képeztE! a koronának} de minden 

hatalmat r•lvcsztett, a sulyos mellvérteket szalagos m.Jrággal és 

hímzett öltönynyel cserélvén ft-l; elhagyta magányos palotáit, el pár
tázott falakkal és sánczokkal köriil vett nagyszer ü kastély ait, s Ver
sailles po.npá~> Lerkl!il, s a királyi lalwk részarányos p:•rkjait ke
•·e te fel. 

A nem,:s~ég Ull<tlkozott a vitléken, ama roppant ertlökben, hol 
sz>l.zados fák árnyalták be a kil-czimerl :.1 kastély vonúbidja fölött; 
kerülte a keresztes h:~djárat jelvényeivel beaggatott téres termeket, 
holminden jelkép és ernlék volt, még a b~ka kuruttyolása is, melly 

állatot a vár umöje hübérniikeivel vagy a parasztokkal ostoroztat
hatta meg a hübérengcdmény-levél értelmében. 1) Ez emlékek türbet

lenekké váltak a kicsiszolt udvaronczokuak, kik testőr-kapitányok, 

gyalogsági ezredesek, vagy egy::;zcrii kamarúsuk lettek, s hivataluk 
abból állott, hogy gyet·tyát tartottak a király ágya )(iirül. A tartomány 
nem birt többé rájok nézve vonzeriível, s elvesztették a befolyást, 

mellyet ott őseik szereztek. 
A városi polgárok a Fronde alatt mérsékellen vett,:k részt a 

mozgalomban; a XIV. század óta ruindinkább emelkedtek erkölcsi
leg, fontosságuk minden téren érezhetövé vált; érzüh1teik mérsékelt
sége s érdekeik megóvásának szüksége arra birták öket, hogy 

közép állá~t foglaljanak el, s kiilönösen hogy a parlament pártjára 
álljanak. 

') E kötel~zet.taég oll,) kor valób~in rájok rovatik az ulattvalókrK. 
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A Fronde-féle zavarok alatt a polgárok testülete a monarchiá
hoz csatlakozott, s annak visszaállitását ohajtotta j féltékeny és bizal
matlan lévén a felsöbb osztályok iránt, kivánta ugyan a reformok 
előkészítését, fokozatosan növeini igyekezett kiváltságait, fontasságra 
akart szert tenni az állam alkotmányában j de ép oJly körültekintő 
lévén, amennyire ohajtotta az ujitásokat, mindjárt gyanakodó lett, 
mihelyt az alsó néposztályt a küzdtérre lépni, s létét és vagyonát fe
nyegetni látta; hiuságánál fogva szeretett volna felemeltetni s a ne
mesekhez hasonlónak tartatni, s e végre a népet is felhasználta; de
mihelyt látta, mint kap az általa felizgatott nép kedvet a szabadosság
hoz, a rabláshoz, megijedve önként a király védelme alá menekült, s 
ez mindíg kegyesen fogadta a z ö j ó p o l g á r a i t, tetszett neki 
szellemök, bármennyire bohó és gunyoros volt az, bármennyire nehéz 
volt kielégíteni mindezen posztó-, füszer-kereskedöket és kézmüvese
ket, kik sohasem szllntek meg panaszkodni, s kik ünnepi szép ruhák
ban szereltek pompázni. De biztos lehetett, hogy polgárokkal a for
radalmárok nem mehctnek valami messzire j fölkelvén a nép, wind
den dolog függöben maradt, a tulajdonos nem adhatta bérbe szép 
házait, a zsibárus, a czi u1erkereskedö hasztalan lestek a vevő re, senki 
sem vásárolt, mert szük volt a pénz s csak a király visszahelyezésé
vel juthattak ahhoz. Ugyanazért a polgárok mindig hajlandók voltak 
egyezkedni, s a helyhatósági tanács a királyi kegyelemhez folyamod
ni, de végzetszerünek látszott ez egyezkedésekben, hogy alig jöttek 
létre, a hiu polgárok mindjárt elégedetlenek voltak velök. 

Az alsó nép két osztályra vált, városokban és vidéken lakókra 
Nagy városokban a köznép roppant sokaságot képezett, mert a kö
zép osztály kevéssé volt számos, s a társadalmi lépcső alsó és felsö 
foka között nem létezett közép. A v~\rosok népe neveletlen, roszol 
ruházott, szennyes volt j koldus-tömeg, melly keresztutakon és zsák
utczákban huzta meg magát, kész fellázadni, szomoru zsákmánya a 
szegény-házaknak és kórodáknak. Némileg jobb sorsra tett szert, mi
dön belépett a ltézmüves testvérületekbe, mert a társulat minden 
egyedre, a czéh minden kézmüvesre kiterjesztette figyeimét j s a kö
zópkor legbámulatosabb intézménye e társulás és testvérülési szellem 
volt, mellynélfogva kölcsönösen védték egymást az élet windeo vi
szontagságaiban . 

. A parasztok a földhöz voltak kötve, de sokan községekben cso• 
portoaultak, örökös harczban az urakkal, pörlekedve a parlament 
előtt legelö-kiváltságuk vagy mentességökért. Szolga már csak kevés 
hely&n volt a paraszt; s ha szolgálatokra köteleztettek, ez fóldeuge· 

XVI, b4 
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délyezé-,ek következtében történt. A XIII. század után igen gyako
roltatott a felszab11.ditás és mentesités, majdnem az egész parasztság 
községekbe tömörült, mellyek megállapitott járadékat fizettek és sen
kitö\ nem függtek, kivt'~vfl a birbsági ügyekben a kormányzótól, s 
végmegkeresés ben a pariam fl n tWl. 

A bübérrendszer, mint nagy katonai szervezel, nem létezett 
többé, de a föld még mindig a hiibél'iség által megállapitott jogható
l;ágnak volt ahívetve, voltak hübérek és majorságok, s e hierarchia 

illeték-fizetésre, forbátohísra ktiteleztc a birtok-él vezöket, gyakran 
készpénzben, ollykor termP-szetben, vagy pedig testi kötelezettRégeket 
rótt, millyenek a szolgálmányok, vagy a katonaskodás. Az ur fensőbb 
vagy alsóbb j(Jghatósággal birt uradalmáhan vagy azon kivül, kasté· 
lya előtt pelengért itllittatbatott a teljes igazsá.gtizolgáltatási jog jeléüL 
E jog ollykor csupán uradalmi portáira szoritkozott, s nem volt gya
l{orolható azon ki,UI, ha viszályban állott az ur a kiizségiekkel. Va
dászat, ebek, szarvasok miatt keletkezett perekben a tartomány-kor

mányzó i tél t nngy szigon·al; legtöbbnyire halállal lakolt, ki az erdök
ben vadászott, m<>llyekn<"k, mint régi bölcsöj~nek, őt·zéf!e egyike volt 
az ös szabad és nemes törzs kiváltságainak. Hajdan az erdő az volt 
a nemesi földre nézve, mi a hosR:~.U haj a nemeseknek; jele a nemes 
eredetnek, emléke a hórlitás kot·ainak, a bürJzkeség és győzelem 

napjainak. 
A vadászati jog t.efuH kizárólag a földesuraságot illette; a ne

mesnek szabadságában állott bejárni a földeltet ebeivel; nem lehetett 
falat emelni, h<1gy akadályoztast>anak az agarak a kt-rrsésben; min
den kastély körlil voltak közös kemenczék, galambházak, v o l d e 
c h a p o n-ok 1), hogy jelezzék az uraság kiterjedé:iet; minden paro
chiában ormos 1\a~tély és harangláb emelkedett, forbátolt és tizedet 
fizetett, kettős adó, me ily a polgári és egyházi Rlárendeltséget jelzi. 

A személyállapotot kánoni törvények, szokások s a király ren
deletei szabályozták. Népesseg-lajRtromról szó sem volt, kivéve a 

parochian, hol bejegyezték a !!zületést, melly kereszténynek adott 
létet, a házasságot mint szentséget, s a halált, melly gazdagokat é~ 
szegényeket a sir egyenlő községében vegyitett ö8sze, fényes ünne

pélyek között bocsátván azokat u tra a mennyországba, a tisztítóhelyre 
s a pokol tornáczába, mdly helyek minden templomban ezerféle fest-

') Igy neve~tetett egy darab föld a kastély kiirül, melly többnyire e.z 
eleöezülöttet illette, s ép olly ldterjedósü volt, weHnyire a kappau képes 
repülni. 
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mények által ábrlizoltatta.k. Illyen a pokol iszonyatos képe is, miUnt 
a közép-kor kicsided ee fresco festményein mai napig látható, melly 
az ördögök legióit, a tüzes fogóval csipkedett lakmározót, fajtalan 
életü nőket, s a szeg~nyek iránt könyörtelen falánkokat álli~ja elénk; 
niegkap6 erkölcsi képek, mellyek vasárnaponkint prédikáczio alatt 
vigaezt nyujtottak a szegény szolgának, s az elcsigázott parasztnak. 

Francziadrszág majdnem minden dé li tartománya, Provence és 
Languedoc helyhatóságaival együtt, Bordeaux, G ui enne, Danphiné 
és Grenoble u római jog által szabályoztatott. Az északiakban a szo
kástörvények kerekedtek felUI j Normandiában, Brctagneban, BoUI·
gundban, Champagneban, s fiileg a párizsi kerületben statutumok 
voltak j s Párizs statulurna az OJ'Rzág nagy részének magánjogát ké
pezte, melly a házasfelek vagyvnközösségét, az örökségek megosz
tását, méreékelt atyai jogot, észszerü engedelmességet, e a büb~ri 
szokásnak megfelelő elsüszülöttségi jogot hirdette. Normandiában az 
ifjabb fivéreknek világgá kellett menniök szerencsét keresni, mert 
csupán az elsöRzülött örök ölte a tlildet, a leány csak egy rózsa-koszo
rut, keleegyet {~s ékszer eket kapott. Provence és Dauphine római 
joga tulságos hatalomrnal ruházta fel az atyát j az atya ura volt :fiá
nAk, szeutnek tartott végrendelete mindenb1~n föltétlen engedelmes
séget követelt. A közjog alapja az egyenlőség volt j de az atya összes 
örökségét egyetlen fiunak hagyhatta, s a többiek nem követelhettek 
egyebet tartásnáL A sz')kástiirvényP.k értelmében semmiféle filldet 
Rem lehetett gazd:itlannak feltételezni; mig délen az uri jogot ki kel
lett mutatni a vasailusok ellen, a tolJ 11zahadnak nyilváníttatott, mig 
ellenbizonyitékok nem hozattak fel. 

Franczil10rszág fölt.le apró falvakkal volt benépesitve. Minden 
öt hat mérföldnyire egymás mdlé épitett alacsony házacskák cso
portját lehetelt találni a síkon j a magaslaton nagyszerü épület emel
kedett, félig kiizépkori, félig XV. ús XVI. századbeli olasz izlésben; 
keveréke ll tornyocskáknak és ormoknak, negyszög házak, középen 
a nagy órával s a fatorOIIJilJal. Ha a kastély lapályon allott, leg
többnyire viz vette körül, melly a tornyocskák lábait mosta s melly
ben visszatühözödött az uri lak; hátul tágas park te1·ült el százados 
fákkal; valamivel távolabb a folyó vagy patak kígyózott, melly táp
Ialta a faiskolát. A fökapun czimerek pompáztak a bitófa mellett. A 
czimerek, e látható ismérvei a családnak, a vér tisztaságát, az eredet 
dicsőségét, egy egP-sz nemzetség nyilt vallomását hirdették : őszinte 
vallomás, mellyet a nemes nemcsak jelesen viselt dolgairól, hanem 
botlásairól is tett j a korcsezületéseket a bárántvonalak, a szenny-

54* 
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foltot a zománczok jelezték; ép ugy miként fel lönek tüntetve a szép 
rokonságok, a ház büszke czimei. Ah, kik szétzuzták e családi czime
reket, nem tudták, hogy a nemesek egész nemzedéke közéletének 
jelképét semmisitették meg, azt, mi megtartotta a becsület . utján a 
nemzet történelmi családait. S milly gyalázat volt az, midöu megfosz
tatott a család czimereitöl, kivágattak a park nagy fái, megcsonkit
tattak a tornyok ormai, sóval hintetett be a mezö, jeléUl a nagy tör
zsek által elkövetett árulásnak és vétségeknek! 

Es ne higyétek, hogy a szép tények ezen symbolizálása csak a 
nemeseknél volt szokásban; minden polgár, minden kézmüves birt 
szerényebb törzse valameily eltörtlihetlen ismérv ével ! A füszer-, a 
posztókereskedő, a selyemszövő jelvényt vett fel, melly akadály nélkül 
atyáról fiura szállott j czélzás a uévre, egy fényes madár, uszó haty. 
tyu, arany serleg, kard, korona, illyenek voltak a azokott jelvények. 
E polgári czimert ép olly tisztelettel vették át öseiktöl a fiak mint a 
nemesek sajátjukat, s nagy erkölcsi felelősség volt szenyteleniil meg
őrizni az e 2i ü s t k a r d, a r a n y o 8 n a p, m e g e z ü s t ö z ö t t cs e
r e g a l a g o n y a jú hirnevét, me Ily jelvények hi1·esek voltak Párizs
ban a XVII. században. 

A franczia monarchia, tartományuk, kapitányságuk, kormány
zóságok halmaza lévén, nem kezeltetett egy kiizös szabályzat szerint 
s nélkülöz te az egységet j az egyes tartományok, elvesz.tvén nemz.eti
ségöket, megtartották kiváltságaikat, s ugy védték azokat mint az 
ország törvényét. A közigazgatási egység, melly annyira magasztal
tatik korunkban, alkalmasabb a kormányra mint az alattvalókra 
nézve j a régi szokástörvény az alapból, a helyi viszonyokból indult 
ki, hogy a tetőre jusson j mig a mostani törvény felülről lefelé halad, 
vagyis winden áron átalánofl eszmét szab a s zokások elé, mellyeknek 
ellenkezés nélkül alkalmazkodniok kell ahhoz. Minden tartománynak 
megvolt a maga parlamentje, föfelügyelete j a hatalmak nem voltak 
olly szabatosan elkültinitve, l1ogy a parlamentnek egyedül az itélésre 
s a felügyelöknek kiz.árólag a kezelésre kellett volna szoritkoz.niok. 
A parlament megszorittatott mint politikai hatalom, de szilárdul ra
gaszkodott a tartományok közigazgatási jogához j s nagyon nehéz 
volt különvá.lasztani e két eszmerendet, mellyek ugyanazon érdek~ket 
érintik. A felügyelök tehát a parlament joghatósága alatt állottak j 
sok tartományban a tanács a parlament elnökeire bizta a felügyele
tet, mi által éle vétetett ama viszályoknak és vcrsenygéseknek, me 
lyek olly gyakran akadályozták az tlgyek menetét. 

A törvény, melly a mostani társadalmakban minden engede!-
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measégnek alapja, nem különbözö hatalmak közmegegyezéséből folyt 
ki, s á talán os szabály-elv volt : A m i t a ki r á l y ak a r, a t ö r
v é n y ak a r j a j a kibocsátványok, rendeletek és nyilatkozatok 
között azonban különbség létezett. A rendeletek nagyszámu intézke
déseket foglaltak magukb:1n1 s mintegy teljes codexet képeztek j a 
kibocsátványok különleges anyagot szabályoztak j a nyilatkozatok 
bövebben kifejtették, mit az edictum nem látott eléggé előre, értel
mezték a határozatlan és csonka czikkelyeket. A beczikkelyezés kér
dése, hogy wennyiben tartozik az a parlament jogköréhez1 soha sem 
volt véglegesen szabályozva; valódi elsőbbségi vitát képezett, melly 
folytonosan megujult és soha sem döntetett el. A parlamentariaták a 
régi szokásokra bivatkoztak j a monarchia jogára, melly feneöbb és 
ősrégi, és nem türt ellenmondáat. A parlament vitatta, hogy legalább 
az adó-kivetés dolgában nélkülözhetlen az ö beczikkelyezése, kép
viselője lévén a régi országos rendeknek ; a király azt felelte, hogy 
a purlament alaptalanul azonosítja magát r..z országrendekkel j s hogy 
a beczikkelyezés csupán irott forma volt, átirát~a az udvar ki
adványaiuak és rendeleteinek, a végböl, hogy fentartassék azok 
emléke. 

Az adó-kezelés a fa r m- rendszerre volt fektetve, mellynél
fogva bizonyos meghatározott összeg letizetése mellett bérlő-társula
tok maguk részére szedték be az adókat a rendeletek által kiszabott 
határok között. Az előlegezések szüksége előnyösnek tüntette fel a 
bérlet-rendszert, melly rokon volt amaz idők hübéri kezelésével, mi
dön az ur zsidókra v agy m~s01·ás olaszokra bizta . a járulékok be
hajtását. 

A helyett hogy garasunkint szedték volna be az uj adót, a ki
rály vagy a~ ur közvellenül nagy pénzöss~eget kapott, melly torna
játékokra, költséges ünnepélyekre, harc;IÍ készülödésekre,, keresztes 
hadjáratokra volt szánva. A lovag igy szólt a zsidóhoz: "En átenge
dern neked ezt vagy azt a hidvámot, ezt vagy azt a halászati jogot 
hűbéremben j mennyit adt:iz érte hitetlen?" Ez szép csendesen kikap
csolts börtáskáját1 s megvásároita a bevételt öt vagy tiz évre. A bér
let nagyobb mérvbeni, nagyobb területekre kitcrjeszkedö alkalma
zása volt a pénzügyi kezelés e m6djának. Azonban sok adó egyene
sen a pénzügyi fö registrator által szedetett be; mint szintén ha uj 
parlament, udvari hivatalok, vagy közigazgatási tisztségek állittattak, 
az illy hivatalok ára az országos pénztárba folyt be, s az ekként meg· 
vásárolt állomások mint valódi tulajdon erkölcsi felelősség alatt 
atyáról fiura szállottak. Az ad6khoz hozzájárultak a kölcsönök; & 
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tartomány és a helyhatóság járadékukat szet·cztck maguknak ; Olasz· 
országtól eltanultá.k a sorsjátékokat; s a játékok mindezeo combina
tiókba bevonattak. 

A bevételek és kiadásokban kevés volt a szabályo!:lság, s nem 
állapíttatott meg az előleges költségvetés ; a pénzügyi registrator 
sohasem tudta az év elején, vajjon az eszközök meg fognak,e felelni 
a badUgy ét1 tengerészet rendes szUkségleteinek. Sziikség állott elő? 
jó szereocsére egyezkedtek a városokkal, tartnmányokkal, testüle
tekkel, áruba bocsátottak egy kiváltságot vagy mcntesljéget ; a pap
ság önkénytes ajánlatokat tett; a ocmesllég karddal szulgált és saját 
költségén szerel t fel csapatokat; a ~l'!Iut.dik rend segélypénzeket és 
adókat fizetett; szóval, mindenki megtette kötelességét, miként azt a 
régi alkotmány kiszabta, melly alkotmány nem írott, de hatalmas 
volt, mert az erkölcsökbeo és szokásokban gyökerezett. Szabatosan 
körtllirt rendszer nem létezett akkoriban, hanem természeti ösztön
böJ, s a bevett szokások erejénél fogva haladtak a dolgok rendes 
kerék vágasuk ban. 

CapeOgue, Richelieu, Mazarin és a Fro11de. 

B) 7 3 -ik l a p h o z. 

XIV. l.ajos jogigf>nyl)i a !jpanyol naonanbia több államá•·a. 

A pompa, mit a nagy király miudeuben szet·etett kifejteni, 
csillogva tárul elénk ama, L 6 (i 7 -röl kelt, 4-ed rétben 270 lapot tev(; 
Értekezésben, melly a legkeresztényebb király
nö jogait tárgyalja a spanyol rnonarchia külön
b ö z ö á ll am a i h o z, s mellyet íj a külföldi udvarokhoz mene!lz
tett. Jónak láttuk mutatványuyal szolgálni abból olvasóinknak, hogy 
tapasztalják, miként kendöztetuck a bitorlások. Másrészt mi ezt 
egyikéül tekintjük a legszebb okmányoknak, mellyeket a mege!özö 
századok diplornatiája reánk hagyott. 

Igy kezdődik : 

"Ce n'est ni l'ambitiun de possédei cl.c nunveaux États1 ni le 
désir d'acquérir de la gloire par les armes, qui inspire au roi 1'ré.;
chretieo le deBilein de soutenir les droits de la reiue son épouse. 

"Si la voix du sang et la disposition des coutumes n'appelaient 
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cettc illut!lt·c priucc::;~:~c aux l:!ouvct·aiuctös qu' ou !ui t·ctieut, iln'y aurait 
ui raison dc bien~éancc, ni pL'étcxtc de politique qui f(it capahic de 
le tenter de la rnoiudrc injusticc; car, quclquc estime qu'il fasse de 
ccs riches provinccs, sun ltotmcur lui c;;t eneore plus citer, cl il aime
rait mieux perdre lé titrc d(; rui que ccl11i dc juste. 

"ll sait qu'une conqucte illégitime ue peut accroitrc les limites 
d'un État sans diminuct· la réputc~tiun dc ~un souverain. ll sait que la 
véritahic grandeur d' un princc chrétien est de se borner pat· la raison, 
piutOt que dc s'étendre pat· la pnissance. Il sait enfin que la justice 
est la reine des rois 1 et !)U'ilu'y en a point qui ne doive tenirá gloire 
de lui mettre son sccptre cntre les mains, de d escendre du trone 
pour l'y faire monter, et de J ui portcr son diadéme en hommage. C' est 
dans cette peusée, ::~i digne de la piété du fils ainéde !'Église, qu'avant 
que de faire éclater sun dt·oit, il en a voulu avoit· le sentimont de 
toutes les fameuses universités de l'Europt::; et voyant que toute la 
jurisprudence conspire unanirnement en sa faveur, il a sujet de 
croire qu'un aceord si universel est comme un omcle qui le sol
licite et qui l'intdresse dans la défense d'une cau~e si juste et si 

légiti me. 
"En effet, n'y aut·ait-il pas de la honte qu'un roi laissát violer, 

en sa personne, en celte de son épouse et de son fils, tous les pt·ivi
léges du sang et de la loi '? et comme il ne manque ni de puissance 
pour soutenir son droit, ni d' affection pour Ic conserver, ni de colll'age 
pour l'assurer, son si len ce ne donnerait-il pas lieu de croire qu'il serait 

tombé dans une c:;pécc <l~ léthaq;ic, coulrairc au bien de ses États et 

honteuse á sa gloire'? Couunc roi, il se seut ubiigé d'empecher cette 
injustice; comme mfu·i, de s'opposor á cette usurpation; et comme 
pére, d'at!tHil'er CC patrimoine a :>on fik 

"Ce n' est point pour conquérit· dc;; pcuplcs qu'il agit, mait> c' est 
pour se les couservct·. Cc n'cl!t poiut pour ~:~ubjuguer des États par 
les armes, mais c' est pour :wurnettt·e le;; peuples aux druits du sang 
et de la nature par l'autoriLé de leurs propres luis. line désire point 
que la force lui uuvrc les porte;;, rnais il souhaite d'y entrer comme 

un soleil bienfaisant par les rayons dc sou amour, et de répandre 

dans les campagnes, dans lei! viiles ct claus les maisons purticuliéres, 
toutes leli douces infiucnccs de l'aboudance et de lapaix qui l'ac

compagnent. 
"Quiconquc !'a vu poset· si génér..:u->mnent les armes dans le 

plus haut point dc ses victoíres pour le seui amour du repu~ de la 

chrétienté, ne doutera pas qu'il ne lui fút extrémement désagréable 
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de les reprendre, et de voir rallumer un embrasement qu'il a éteint. 
Maia aprés tout, Dieu l'ayant fait roi pour défendre le bien de ses 
peuples, ce serait une cbose injuste qu'il laissat en proie ceux de sa 
propre famille, et qu'il se refusat á lui-mcme la protection qu'il donne 
aux autres. 

11 Quel tribunal faudrait-il qu'il réclarnat cuntre des sujets, qui 
seraient sourds á leurs propres lois, insensibles á l'amour de !eur sou
verain, et rébelles aux décrets de la nature et de la Providence, qui 
distribue les sceptres et les couronnea? Le ciel n'ayant point établi 
de tribunal sur la terre, á qui les rois de France puissent demander 
justice, il ne la peut ebereber que dans son comr oú ill' a toujours 
fait régner, ni l'attendre que de ses armes qui n'ont jamais manqué 
de la lui rendre: maisil espére de la fidélité de ces anciens peuples 
qu'ils seront transportes de joie, a prés un e si longue éclipse, de revoir 
cette Iumiére qui leur était naturelle. 

"Ce motif plein d'amour et de bonté pour ces peuples1 est le 
seu l qui a fait nai tr e dans l' esprit du ro i Trés-chr·étien la pensée de 
faire publier cet écrit j car, eneore qu' il ne do i ve compte de ses actions 
qu'á Dieu seui, néanmoins, cuwme l'ignorance de ses droits !eur 
pourrait laiaser des impressiuns contrair·es á leur propre inclination, il 
a bien voulu informer Je public de la justice de ses prétentions, atin 
que le droit étant connu, la victoire commencát par les esprits, et 
que l'amour ne fit qu'achever dans le crour ce que la raison a urait 
commencé dana l'áme. 

"U ne conduite si loyale pourrait elle manqu er du suffrage de 
toutes les nations du monde, et la peut-on pénétrer sans en admirer 
également et Ja modération et la prudence? Si les peuples se renden t 
a la justice de ses droits, il triomphera par l'amour sur Jeurs ereurs j 
et s'il mánquent á ce qu' ils !ui doi ven t en violant leut·s propres lois 
dans sa sacrée personne, il aura cet avantage, qu'á l'amitation de ce 
grand capitainc du peuple de Dieu, qui ne combattait jamais qu'á la 
vue de l'arche et sou:; les auspices de la loi qui y était renfermée, il 
aura fait marcher le droit á la tete de ses armes, pour ne vaincre que 
d'aprés la justice et la raison. 

"Ainsi, de quelque sorte que les choses succédent, son amour 
ou sa valcur sont as~>urés de triompher j et pour b lamer une résolution 
aussi juste que l'e:;t celle dc ce grand prince, il faudrait auparavant 
blamer la loi de Dieu qui adjuge á cbacun Ic sieu, et celle de la na
ture qui mapire aux rois aussi bien qu'aux autres hommes l'amour de 
!eur famille; eu un mot, il faudrait étre ennemi de l'humanité pour 



favoriscr vn procédé aussi étrange que eelui du conseil d1Espagne en 
cette oeeasion, oú, pour dépouiller la reine des souverainetés qui )ui 
~ont échues par le déeés de sa mére et de son frére7 il a exigé pen
dan t sa minorité un e renonciation á to us ses droits ct á. toutes ses 
espéranees en eas qu' elle eu t des enfants de son mariage: c'est-á-dire

7 

qu'il a ehangé par eette injuste prévoyance l~:s bénédietions du cici 
en des malédictions sur la terre, en stipulant qu'une méme princesse 
ne pourrait etne mére et reine tout ensemble, et que la féeondité, qui 
est la source des patrimoines, la dégraderait des droits de sa naissan
ee, pour ne les conserver que dans la stérilité, qui est l'affliction de:~ 
mariages, aussi bien que la fin des familles. Mais si eette injuste poli
tique blesse l'honneur du saerement, la loi souffre eneore davantage 
dans les autres circonstauees de eette renoneiation, don t l'injustiee est 
si étrange, qu' on se pourrait presque assurer que le conseil d'Espagne 
la désavouera lui-meme lor.;qu'il la verra dépouillée de toutes les faus
ses eouleurs, don t il en a vou! u couvrir la difformité." 

Itt következett története XIV. Lajos házasságának Mária Terl!
ziá.val, s a házassági szerződésbe iktatott záradéknak, mcllynélfogva 
b királyné lemondott az örökségről, s a király érdemet csinált belőle, 
hogy o kadatolta jogigényeit a közönség előtt: 

"Il ne veut pas imiter en eette oecasion l'exemple de Philippe 
Il roi d'Espagne, qui pour toute raison de son entreprise sur Je ro
yaume de Porlugal, se contentait de dire qu'il connaissait la justice 
de ses prétentions, et que les rois n'avaieot point d'autre tribunal sur 
la terre que celui de !eur conscienee. 

"Ce serait fairc tort au droit de la reine que de la traiter de la 
sorte, et offenser sa piété, que de faire naitre des scrupules contre la 
justice de scs prétentions. Toute cause qu' on refuse d'éclaircir se rend 
suspecte, et il n' y a point de sceptre que eette grande princesse voulút 
acquérir au prix de sa réputation." 

Római-, hübér-1 kanon-jog, Francia-, Spanyolország törvényei, 
jogtudományi tekintélyek, mind igen szép csatarendbe állíttattak, 
hogy bebizonyitsák a lemondás érvénytelenségét, s megm;áfolják az 
ellenvetéseket, mellyeket Spanyolország tPnácsa felhozhatna; melly 
jogigények aztán következőleg ismételtettek rövidletben: 

"Aprés cela, que le conseil d'Espagne dise tout ce qui !ui plaira, 
ses subtilités sont désormaisin utiles eontre des principes et des vérités 
si clairement établies; et ce n'est plus par autori té ni par impression 
qu' il faut agir sur la volonté d'une jeune princesse, maia c' est par justice 
et par raison qu'il faut persuader tous les esprits de l'Europe. 



"~i l'un cxaminc nu~rc t·euunciatiun pat· le druit civil, cou~t11.m· 
ment letl renouciations u' y sunt point t·e~ues, et on les y rejette comm e 
des injustices et des outrages faitil á la uatut·o. 

Si on l'examine par Ic clt·oit canon, la décnítale de Boniface 
VIII ne les aut(Jl'~e que polll' les l:IUCCCI!i!Íons futur·es dans les eas 
d'une dot co~t~títuée par le pére sur se:s biens, et lorsqu'il n'y a point 
de grande lésion, de fo,rce, ni de dol, et que la cbose ne porto point 
de préjudice á un tiers, comme il art'ivet·ait dan:; l'aliénation des sou
~erainetés. 

"Si on l'cxamine par le droit d'Espugne, il n'y a point de loi 
particuiiére qui approuve les renonciations j au contraire celle qui 
vient d'etre citée, les condum ne fonnellement: et Je droit comm un du 
royaum; étant le droit civil, il faut s'y arrcter lorsqu'il n'y a point 
dans l'Etat d'ordonnanec contl'ait·e. 

"Si on l'examine par la qualité clee personnes, le roi Catholique 
était tuteur, ou du rnoÍ[\S légitime adminjstrateur de l'infante ; il était 
remarié en secondes noces ayant, des ~nfants de ce dernier mariage; 
et la reine Trés-chrétienne était ensemble une pupille, une sujette 
et une fi Ile mineure, qui traitait a vec son pére, son tuteur et 
son roi. 

"Enfin, si on l'examine par les raisons d'équité et de faveur, 
qu'est-il au monde de plus juste, de plus spécicuxetde plus favorable 
que les droits de la t·eine? Puisqu'une fille qui demande son pa.tri
rnoine, agit selun la nature j unu p u pille qui demande son bien á son 
tuteur, agit ~clon les luis; ct uue pdnces1:1e qui veut rentrer dans des 
,souverainetés que sa nai~sance lui donne, agit 11elon les ordres du 
ciel. Ne peut-ou pas dire sans exagcration qu'il n' y eutjaw~~ojs exeQJple 
d'une renonciation !!Í étrange, puisqu'il ne s'y rencontrait rien de 
pét·e que la suprérne autorité, ni d'enfant que la profunde obéis
sance 'í 

"L'iutérét y a cfl'acé l'aruour, l' arnbition y a détruit la justice, 
l'autorité y a supprimé la liberté, le dul y a caché Ie droit j elle blesse 
la nature, la jut>tice et la religion, ct !'on pcut dire mcme avec beau
coup d'appareuce, qu' elle a blessé le CO:lllr du fcu roi Gatholique; car 
doit-on duuter qu'il ne l't'Qt cxecutée, lli elle cút été selon ses vreux, 
ou qu'il y eút reconnu quelquc justice? La médiocrité dc la ~:~omme 
pour la personne d'un si puissant roi, la facilité du payemcnt en trois 
termes, la qualité dc la dette, qui est une dut, une légitirné et une 
restitution tout ensemble, ne laissent ancun I!Crupule que s'il eút 
voulu, il ne l'eO.t putrés-facilement etfectuer. Maia comme il n'avait 
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vraiscmblablcmenl lr.cconlé cet ac.tc qu'á 1'~1.mbit~on irtjust~ et déré~lée 
de ses ministres1 son cwnt· dc pé1·c pt·otesta contl·e sa ml'.in de roi qui 
le signai t; ct ne pouvant plu11 sol cnncllemen t le cond~mn.er qu'efllll.l 
l'exécutant point, non-seulement il n'a pas payéla somme, rn!f.is il n'iJ! 
jamais demanclé la ratificaton conjointe du roi 'l'rés-cht·étien et de la 
reine son épouse, quoiquc ccla ait été stipulé par Ic coq~r~+t j il n' a 
point envoyé Ip. si~nuc, bicn qu'il füt obiigé dc la f~ire <1!l:n~ tren~e 
jours; en un mot, ji a affccté dc fairé connaitre par son sile~ce, que 
la nature cond~m~~it cn !ui ce que la politique avait tiré d~ lqi, qu'il 
désavouait eomme P'·~re cc qu'il ~vait fait commc SI)UV5ll'Bojn, et que 
s'il avait sact·ifié cdte illustrc infante comme sa sujette, il la vouJait 
délivrer comm e sa fille." 

A felhozott ét·vck a küzjogból levezetett é~zo!í.Ok~al is t~mog~~ot
tattak, mcllye15nél fogva a nemzetek egész. utóivadékukkal együtt a 
fejedelmek családaihoz ~ötik magukat, kik szj.il()té~öknél fqgva pa
rancsolni vannak hivatva, miként a nemzetek epgedelmeske~ni. Ki 
lévén mutatva a polgári és politikai jogból vett é~vekkel, mikép 
Mária T~rezia nem mondhatott le a spanyol örökségről, köve,tkezett, 
mi XIV. Lajos előtt fö dolog volt, a tartomány~k re~szállása, mt;llyek 
a braballti szok~s szerint szabályo:t.tattak. Felhozyá,n e szokást

1 
s ész

szerünek találván azt, mert méltányos fékezni a második há~as!jágo
kat1 a wennyire lehet kifol'gatni igyekszik a számos el,l,enérveket, 
mellyek felhozhatók voltak, s röviden ismétli az infansnö jogigénycit 
a spanyol monarchia különbözö államaihoz: 

r. La Fmnce les dcmande par la loi du mariage; l'Esp~gne les 
doit par la loi du sang j et les Etats y sont obiigés pal' la loi de leurs 
coutumcs. Elle est l'epouse du premier, elle est la soou1· du second, 
elle est la suuverainc des autres j et nu) dcs trois ne !ui peut manquer, 
qu'il ne viole ou les obligations d'uu sacrement, ou les devoirs qe ln 
naissance, ou les principes de la fidéli té. Tou te I' Europe a les y eu x 
ouverts polll' voir comment un mari si illw:~trc1 un frére si puissant, 
des suj e ts t!Í tidéle11 ll'acquitterunt enverl:t 11 ne princesse Ili auguste d~.: 

dt·oits si sac1·és et si iuviolables. 
n Sans do utc qu'un prin ce moins modé ré que le roi Trés· chniticn 

alll·ait pu se prévaloit· de quelqucs avantages que !ui 1:\onnait la con
joncture des temps pour cxercer ses droits: mais il a mieux aimé que 
ses ar~es allassent triompher dans les pays étrangers pour le ~ecours 
de ses alliés, que dc les cmployet· á vai ncre pour ses propres intéréts; 
et il s'est persuadé ne pouvoir donner á la r.eine son épouse ~ne mar

que plus essentieile de son amour, au roi Catholique soo beau-frér~ 
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une preuve plus sincére de ses affections, au public un témoignage 
plus certain de son incHnation pour la paix, et aux peYples de toutes 
ses provincea une démonstration plus indubitabio de sa bienveillance, 
que d'informer toute la terre de l'équité dc ses droits, afin que ne 
restant ni prétexte á l'injustice, ni couleur á la rébellion, la nature et 
la loi terminent toutes choses entre les deux couronnes, et que des 
Etats si judicieux ne se révoltent pas, faute de connaissance, contre 
l'autorité de leur propre coutume, ni des peuples si sages contre les 
lais du ciel et de la terre, en refusant l eur obéissance et le urs homma· 
ges a leurs véritabla et légitime souverainc. 

11 Ü'est dana cette pensée qu'il a voulu que les nullités de la re
nonciation fussent connues de toute la terre. C'est l!ncore dans cette 
meme pensée, qu'aprés avoir prouvé l'autorité des coutumes sur les 
souverainetés, il a voulu qu' on justifiat d'article en article chaque chef 
de ses prétentions par autant d' articles de coutume." 

Végül a népek ét·zelmeire történt hivatkozás, mellyek akaratát 
megkérdezni elöbb senkinek sem jutott eszébe: 

11 Ils peuvent se conserver une paix éternelle, et la tixer pour 
jamaís entre les deux États: aimeraient-ils mieux choisir la guerre, 
et se livrer avec !eur postérité á l'intamie et aux miséres d'une ré
bellion ca pi tale? 

"Ils doivent, par toutes les lois du ci el et de la terre, reconnaitre 
et hon01·er !eur souveraine: aimeraient-ils mieux, en confondant tous 
les sentiments de la nature et de la religion, vivre sous le gouverne
ment d'un simple Heutenant d'Espagne1 privés pour jamais de la vue 
de leur souveraio, que de se soumettre á un e princesse que la nature 
!eur a fait naitre, que le cielleur envoie, que !eur loi appelle, que le 
roi Trés-chrétien arnéne á leur porte, et que toutes les vertus du man
de Ieur rendent aussi sacrée par son mérite qu' elle leur doit etre par 
sa naissance ? 

nlls ont intéret de se rapproeber du coour et de I'ame de leurs 
Éta ts pour en re..:evoir les secours et les influences nécessaires; aime
rsient-ils mieux demeurer éternellement attachés á l'Espagne, de qui 
la nature les a entiérement divisés, et á qui le ciel les réunit par les 
artificea et par la violence, que de se réuoir á la France, dont ils sont 
membres naturels? 

"En un mot, ils sont obiigés de se procurer la paix et á leur 
postérité: aiment-ils mieux et re le théatre éternel de la. guerre des 
deux couronnes, et demeurer piutot les eselaves d'Espagne que de 
devenir les enfantt:t de la France'/ 
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"Ceux qui violent leurs coutumes jusque dans le point de la 
souveraineté qui en est l'unique fondement i ceuz qui violant leurs 
Iibertés jusqu'á les mettre comme des eselaves dans le commerce des 
contracts et des renonciations; ceux enfin qui violent tous les droits 
du sang et de la religion, seront-ils préférés á une auguste princesse, 
qui ne fonde son droit que sur l'autorité de leurs lois et sur la défen11e 
de !eur propre liberté? 

"Eneore un coup: le roi Trés-chrétien ne peut croire que des 
peuples si sages tombent jamais dans un aveuglement si prodigieux. 
ll croira bien plus volontiers que, si la reine se rellichait au point de 
dissimuJer l'injure et l'oppression du conseil d'Espagoe, ces provincea 
que l'on veut soustraire á la domination d'une si iliusire héritiére, ne 
demeureraient pas insensibles á l'intérét de !eur souveraine offensée 
et de !eur liberté opprimée, 

"Mais puisque les choses sont dans une autre disposition, et que 
cette princesse est aujourd'hui á !eu porte, qui !eur tend les bras pour 
les recevoir comme ses fidéles sujets, il l'assure que ces peuples 
n'oublieront pas dansun e si heureuse conjoncture que les rois de France 
étaient leurs seigneurs naturels avant meme qu'il y eut des rois de 
Castille, et qu'ils aimeront mieux rentrer dansle sein de cette anciene 
patrie, qui !eur sera un port nssuré de paix et de bénédictions, que de 
faire naufrage dana une rébellion, dont la fin ne pourrait étre que 
tragique á leurs Éta ts et foneste á !eur réputation." 

C) l 7 2 - ik l a p h o :.~:. 

A gallikán szabadságok. 

A gallikán szabadságok soha sem voltak alakilag megállapítva 
és irásba téve, mcrt valójában Mm nyert vagy követelt kiváltságok, 
nem fölmentvények azok a közjog alól, hanem akadályok, mellyek a 
szent-szék ugynevezett usurpatiói ellenében állittattak fel, a nélkül, 
hogy sértenék annak kiszabott jogait. 

Francziaországban tehát azt tartják, vagy inkább tartották, 
I. Hogy a pápák a király hatalma alá vetett tartományokban 

sem ollyast nem parancsolhatnak átalánosságban vagy részletesen, mi 
világi érdekeket érintene i ha azt teszik, semmiféle alattvaló, még ha 
egyházi személy volna, sem tartozik nekik abban engedelmeskedni; 
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Il. Ámbár a pápa adilvérain a ldki dblg·okat illet8leg, mindaz
által Francziaországban hatalma az Egyház régi zsinatainak szabá
lyai és rendeletei által korlátoztatik. 

E két alapelvből sok következmény foly, mellyeket m.i Pier 
Dupuy szerint adandunk el6, 11 tnflllyek történelmileg ki fogják mu
tatni. niilly hAtairnat gyakoroltak a pápák más országokban, s okada
tolandják a viszályokat, :nellyekre e jogok olly gyakran alkalmat 
szolgalt'attak : 

l) Francziaország királya, hódolván a pápának, ezzel nem tesz 
egyebet, roint a f<lpap kegyeibe ajánlja magát, az Istent<l\ fölsé~?:jog
gal neki adott országot, s 11 gallikán egyházat. 

2) Frandiaország királyai, minden időben és a hányszor szük
séges volt, tartományi é~ nemzeti zsinatokat hivtak össze az egyházi 
rendet és fegyelmet érdeklő dolgok elintézése végett, melly zsinato
kon névökben és tekintélyökkel capitulumok, tiirvények, rendeletek. 
országos szerzl:ld é sek hoza tt.ak. 

3) A pápa csak a It irály kérelmére és beleegyezésével küldbet 
Francziuországba a latere kliveteket felhatalmazással ujitani, ítélni, 
javádalmakat osztogatni, fölmentvényeket adni, s más egyéb, felha
talmazá.si hullájokban részletesen megnevezett, jo~hatósági eKelek
vényeket gyakorolni. ~~elhatalmazásalval a követ nem él előbb, mig 
irásban meg nem igéri s esküvel nem e1·ősiti, hogy csak annyiban 
érvényesiti azokat, mennyiben a kir:Hynak tetszik, s csnk azon ügyek
ben, mellyekre nézve ez beleegyezését adja j hogy Hemmit nem tesz, 
mi a határozatok, átaJános zsinatok, a gallikán egyház, s az or
gzág egyeteruci szabadságainak és kiváltságainak rövidségére 
szolgálna. 

4) A gallikán egyház f<lpapjai, a pápa állal bármi okból meg
idéztetve, el ne hagyják az országot a ltirály parancsa vagy enge
délye nélkül. 

5) A pápa semmiféle adót nem szedhet az országból kölcsön, 
üresedés, megfosztás, örökösödés, tized, évdij, egyházi adomány, 
járulék vagy más czimen, a király tekintélye s a papság beleegye
zése nélkül; nem követelhet pénzt vagy alamizsnát bucsukért, s nem 
igényelheti kamrájánnk a felmentvényekétl járó pénzeket. 

6) A pápa nem foszthatja meg Francziaország királyát az or
szágtól j s a kiközöaitések, intö levelek, egyházi tilalmak nem ment
hetik fel az alattvalókat az engedelmességtől. 

7) A pápa nem közösitbeti ki a király hivatalnokait hivatalok 
gyakorlatát é1·deklő dolog miatt. 
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8) Az I n c o e n a D om i n i bullá'ba bész'i'ltt záridék ok 
uem birnak érvénynyel Francziaországban arra nézve, mi a gallikán 
szabadságot s a király és az ország jogait érinti. 

9) A pápa nem itélheti, sem kiküldött biróság által vizsgálat 
alá nem vetheti a franczia udvar jogait, rangelsöségeit, kiváltságait. 

10) A pápa által nevezett pRiota-grófok nem gyakorolják batal
mukat Francziaországban. 

ll) Szintén nem az apot~toli jegyzők. 
12) A pápa törvényesitése nem képesiti a házasságon kivül 

szülötteket világi hivatalok és állomásokra, ham•m csak a szent ren

dek fölvételére s egyházi javadalmak nyerésére_ 
13) A pápa nem oldhatja fel a becsületvesztés itélete alól a vi

lágiakat, az egyháziakat is csak azon esetbeu, ha fölmentetnek és 
cg·yházi hivatalokra alkalmaztatnak. 

14) Nem engedheti el a tisztességes elégtételt, haroindj!rt egy
házi biró által hozatott is az itélet. 

15) Nem hosubbithlltja meg az időt, me Ily a végrehajtóknak 
az utolsó akaratok teljesitésére engedtetett. 

l 6) Nem fordithatja a hagyományokat más czélra mint mely
lyet azoknak a hagyom:lnyozók kit.iiztek, ha nem volna ÍR teljesithetii 
akaratuk. 

17) Nem hatalmazhat fel egyháziakat, hogy végrendeletileg in
tézkedhessene k Franczi:wnzágban fekvő javaikról vagy ott:mi java

clalmaik g.'üruölcseiröl, sem az egyháziak rokonait nem akadAlyoz
hatja, hogy egészben örököRiidjenek. 

l~) Senkinek nem adhat engedélyt vagy fölmentvényt, hogy 
a törvények és szokások ellenére javakat birjon Francziaorsi:igban. 

19) Nem engedheti meg valamelly e~yházi llzemélynek, hogy 
bármi Urügy alatt és körülmények között a Francziaországban fekvő 
javadalmakat s az egyházak ingatlan jószágait elidegenitbesse. 

20) Javaduimi betöltésekkel nem röviditheti meg a világi ala
pitványokat s a kegyurak jogait. 

~ 1) Kérvény, jegyajándék, a házasfelek közötti vagyon-elkü

lönzés, házas•ágtörés, pénzhamisitás, eskt\szegés, uzsora, közcsend
háboritás, uj lázongó vagy eretnek felekezetek behozása tárgyában 
sem személyesen, sem a latere követek által nem gyakorolhat jog
hatóságot a király alattvalói fölött, még ezek beleegyezésével sem; 
s illy esetekben fölmentvényt a király alattvalóinak csak annyiban 
adhat, mennyiben az a lelkiismeret s a bűnbánati joghatóság körét 
tul nem lépi. 
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22) A pápa nem rendelhet birói zárlatokat F'ranczia.orszá.gban 
egyházi okokból. 

23) Sem nyomozást nem indithat nem-egyházi vétségekben ; a 
ezekben sem itélhet pénzbirságra. 

24) Lázadás vagy más esetben a szerzetes-rendek, akár koldu
Jók, akár nem, a világi karha.talomhoz, s a királyi rendeletek meg
sértése által elkövetett visszaélés tárgyában a parlament törvény
székéhez folyamodhatnak. 

25) Az intölevelek s az elégtételi záradékokkal ellátott kikö
zösitések szabályellenesek. 

26) Az intlllevélnek mint szabályellenesnek közzétevése ellen 
beadott fölebbezés alatt, a királyi törvényszék elrendelheti, miszerint 
a felebbezönek1 legyen az egyházi vagy világi, ovatolt fölmentvény 
adassék. 

27) A hitvizsgáló csak világi karhatalom utján tartóztathat le 
valakit. 

28) A király hivataluk gyakorlatában elkövetett botlásaikért 
megbüntetheti tisztviselőit, ha azok papok volnának is. 

29) Senki nem birhat javadalommal az országban, ha nem 
benszülött, vagy honosított, vagy arra kifejezetten engedélyt nem 
kapott. 

30) A pápa nem tartatik feljebbvalónak az egyetemes zsinatnál, 
hanem alá van vetve a zsinat határozatainak s az Egyház kárhoztató 
itéletemek. 

31) A gallikán egyház nem ismer el egyéb decretalisokat és 
szabályokat azokon kivül, mellyek az ugynevezett C o r p us c a
n o n um-féle régi gyüjteményben foglaltatnak. 

32) A pápa nem adhat fölmentvényt olly dolgokban, mellyek 
isteni és természeti jogon alapulnak, sem ollyanokban, mellyek a 
zsinatok által eltiltattak. 

33) Az apostoli Cancellaria szabályai nem kötelezik a gallikán 
egyházat, hacsak ez önkényt el nem fogadja azokat. 

34) Idéző, végrehajtó, kárhoztató vagy másféle apostoli hullák 
vagy levelek nem hajtatnak végre Francziaországban a király 
p a r e a t i s-a nélkiil. 

35J A pápa vagy a latere kövele egyházi ügyekben C!lak első 
biróságilag dönthetnek s nem gyakorolnak joghatóságot Franczia
országban idézés, birórendelés utján vagy más módon, még azon 
esetben sPm, ha a felek beleegyeznének. Azon ügyekben, mellyllk 
törvényesen a szent székhez tartoznak, birákat ez csak ott rendelhet, 
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hol amaz ügyek a közjog ezerint tArgyaltatoak; a felcbb~éseket e 
biráktól az ország e végre kiküldött birái döntik el. 

36) Ugyanez áll a metropoliták felebbezéseire nézve is lelki 
ügyekben. 

37) Ha a pápától valamelly franczia Francziaországban fekvő, 
üresedéebe jött javadalrnat ker, a pápa köteles annak kiadatni az 
aláirást ugyanaz nap, mellyen a kérelem benyujtatott, a királyi birák 
el.i tartozván aztán annak vitatása, érvénycs-e a kérelem? 

38) A pápa a király vagy a gallikán egyház beleegyezése nélkül 
new növelheti a taksákat azon kinevezésekért, mellyek frsncziaor
szági javadalmak1·a nézve a l'Ómai udvarnál történnek. 

39) A pápa nem egyesithet javadalmakat az országban a java· 
dalmazott életében vagy máskor. 

40) Az ország javadalmainak terhével nem létesithet nyugdíja
kat, csak összhangban a zsinatok rendeleteivet 

41) Nem egyezkedhetik a javadalmak bitorlóival az illetékte
lenül fölszedett jövedelmek iránt. 

42) A betöltési utalványok, várományi kegyek, fentartások, visz
keresetek (vagyis engedélye!{ ismét elfoglalhatni a javadalmat, melly
röl valaki lemondott) Fl'Bncziaorsdgban el nem ismertetnek; a kirá
lyi kinevezéstöl, vagy világi kegyurak ajánlási jl}gától függö egybáz
nagyi hivatalok, méltóságok és javadalmak át nem változtathatók. 

43) A pápa nem bir óvásjoggal, ha nem ismeri el aat részére a 
conc01·datum. 

44) A pápa követei nem adhatnak fölmentvényt a tanulmányok 
folyamára megkivánt időre nézve. 

45) A követek nem ruházhatják át saját hatalmukat a király 
engedélye nélkül. 

46) Hogy javadalom-osztogatási jogukkal élhessenek az ország
ban a pápai hónapok alatt, szükséges, hogy Francziaor;;zágban tal·

tózkodjanak. 
47) Elhagyván Francziaországot, a követeknek ott kell hagy

niok jegyzökönyveiket. 
48) A pápa nem adományozhatja, sem nem egyciiitheti az or. 

szág kórodáit. 
49) Nem nevezhet székesegyházi vagy társas kanonokokat su b 

e x p e .. c t a t i o n e fu t u J a e p r a e b e n d a e. 
50) Francziaországban a javadalom az egyszerü aláirás ere

jénél fogva is birtokba vehető, a nélkHl, hogy be kellene várni a 

bulláko.t. 
XVI. 
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51) A föleégi jog elsBeégénél fogva a királyt illeti. 
52) Ugyszintén a jog is engedélyt adni a választásra és meg

crösitésre. 
53) Nemkülönben a kinevezési jog. 
54) Semmiféle kolostor, templom, collegium ki nem vét'í:'thetik 

ordinariusa joghatósága alól a király engedélye nélkül. 
55) Habár a javadalmak többsége türetik, a pápa nem adomá

nyozhat több javadaimat ugyanazon személynek. 
Ime ezek a gallikán szabadságok, aza:ti a franczia egyház töké

letes alávetése a királyn11k1 mellyek egész az 18:~0-ki forradalootig 
tartották magukat, s mellyeket egyidőben Lajos Fülöp uralkodása 
alatt ugy látszott vissza akart követelni a heves kamra. 

D) 3 6 l · ik l a p h o z. 

Tlh·ehneUenségl tönúnyek lrlandban. 

Az I n q u is i t i ó törvénykönyveivel szemben helyén valónak 
látjuk elösorolni a törvényeket, mellyeket a szabad Anglia 1778-ig a 
katholikus Iriand ellen bocsátott ki. Uarey, Amerikába menektilt 
idandi, 1819-ben Philadelphiában .Vindiciae Hibernicae, 
or Irelanrl vendicated; an attempt to developand 
e x p o s e a f e w o f t b e m u l t i f a r i o u s e r r o r s a n d f a l s e
boods respceting Ireland, in the histories of May, 
Temple, Whitelock,Borlase, Bushevorth, Clarendon, 
Cox', Carte, Laland, vVaruer, Macaulers, Hume and 
o t h e r s, p a r t i c u l a r l y i n t h e l e g e n d a r y t a l e s o f t h c 
co u spiro us and pretended, massacre of 164-t"czimümun
kát tett köz zé. Könyvét "azo o emelkedett szellemekoek ajánlja, kik gyü
lölik az álnokság, a csalás, az álszenteskedés, az ámítás igáját; kik az 
igazság oltárán legmegrögzéittebb elöitélfilteiket is feláldozzák, ba meg
világítja őket annak fényes fáklyája; s kik bir·tokában lévén a legszen· 
t~bb és tiszteletre legméltóbb igazságnak, mellynek ismereMre egy még 
alig kezdödö zsarnokság ellen vivott fáradságos k üzd d ern utján j n tottak, 
rokonszenvvel tartoznak azoknak, kik hévvel de kevés eredménynyel 
küzdenek egy nemes és nagylelkű nemzett·e suly osodó példátlan el
nyomás ellen, melly nemzet Leonidas, Epaminondas, Brutus, Orallge 
herczeg, Tell, La Fayette, Hancork, Adams, l<,ranklin, Washington 
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ügyének védelmét vállalta magára. u Ajánlva van továbbá 11 Desmand, 
O'Nial, O'Danuelle, Moore, Preston, Mountgarret, Castelhaven, Fitz
gerald, Sheares, Tone, Emmete, s a kitünő irlandok ezrei halhatatlan 
emlékének, kik életöket és vagyonukat hozták áldozatul a szerenceét
len vállalatnak, h ogy felszabadítsanak egy országot, mellyet az ég 
nem kevésbbé áldott meg a többieltnél, de melly századok óta min
den reménytől megfosztott áldozata egy lényegileg vészhozó kormány
nak. u A XXL fejezetben Robins nyomán, E x a c t a b r i d g em e n t 
of a ll t h e I r is h St a t u t es (Dublin 1735) Ö!H!ZeR;-.e<lte az iriandi 
ltatholikusok ellen kibocsátott zsarnoki tiirvényeket. 

E törvények mc~;tet·ileg ki V<muak fejtve Beanmont Gusztáv 
"L' I rl a n d so c i a l e, p o l i t i q u e e t r e l i g i e us e" czimü, 
1839- ben közzétett kitünő munkájában, ru ell y történelmi bevezetésül 
szolgál. 

Mi ugy soroljuk elő azokat, a mint Carey, Robins hiteles gyüjte
ményéböl kiszedte, idézve annak lapjait; s olvasóink tudják, hogy 
egész napjainkig érvényben maradtak, sí)t némellyek még most is 
fenállanak : , 

l. Ersekek, püspökök, átaláuos btdyuökök, pápista dékánok, 
jezsuiták, szerzetesek, barátok, s bármilly tagja a páp is ta szerzetes 
papságnak B az ijsozes pápisták, kik valami egyházi jog hatúBágot 
gyakorolnak, 1698 május 1-seje előtt elhagyandják az országot, s ha 
a nevezett nap után, bármiko1·, azok köt.öl valaki az országban ta
láltatik, fogság ra vettetik és fogva marad, a jútállásnak helye nem 
lévén, mindaddig, mig a tengereken tul a király birodalmából ki nem 
szállittatik oda, hova a király vagy ez ország kormányzói jobbnak 
fogják látni; s ha a kiutasitottak valamellyike visszatér, fölség
eértönek tekintetik, B mint illyen fog bünhődni. Robins, 451. lap. 

II. A legközelebbi évnegyedes ülések alkalmával, mellyek a 
községekben B a grófságokban mindjárt az 1704-ik év szent János 
napja után fognak tartatni, minden pápista áldozár, ki az országban 
találtatik, be fogja jelenteni nevét, tartózkodási helyét, korát, a paro
chiát, mellyhez mint pápista áldozár jogot tart, hol, mikor vette fel a 
pápista rendeket és kitö); akkor, hogy elismertessék, két alkalmas 
kezest fog állitani, kiknek mindenike öt !ira büntetés terhe alatt 
felelősséget vállal annak békés magaviselete s az iránt, hogy a vidé
ket, hol tartó?,kodik, el new hagyja s az orszitg más részébe nem 
költözik. 458. 

HL Semmiféle pápista áldozár new gyakorolhatja tiszti foglalko
zásait vagy hivatalát, csak azon parochián, mellyben akkor hivata-

55* 
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loskodott, midön a p&pista papság számba vrhetett, s a melly parochia 
részére ö maga bejegyeztetett; és semmiféle más parochián, a szer· 
zetes papokra kiszabott büntetések terhe alatt. 464. (E büntetések 
számüzés, s visszatérés esetén akasztófa voltak.) 

IV. Mindaz, ki pápista papi hivatalt vagy ténykedéseket gya
korol, ha 1705. junius 24-ke után az országban találtatik, kivéve a 
bejegyzetteket, a pápista érsekekre és püspökökre kiszabott bünteté
seknek és pénzbirságoknak lesz alávetve, 462. 

V. Minden egyházi pápista, ki 1703. január 1-seje után az or
szágba bPjön, a pápista érsekekre és piispökökre rótt büntetések kel 
és pénzbirságokkal fog sujtatni. 459. 

VI. Minden pápista áldozá.r-plébános, ki pápista lelkészt, segé
det vagy káplánt tart, elveszti a be lajstromozás jótéteményét, sa szer
zetesekre hozott biintetéselmek vettetik alá, s mir:t illyen fog üldöz
tetni; minden illy lelkész, "egéd, káplán pápista szerzetes gyanán t 
tekintetik, s mint illyen fog üldöztetni. 462. 

VII. Ha pápista áldozár, kit illyennek hisznek, vagy ki magát 
annak tartja, vagy egy, hivatalából letett egyházi vagy világi, ki a 
törvény által megállapitott iriandi egyház tagjának vallja magát, 
1726. april 25-ike után házassági frigyet áldana meg két protestans, 
vagy vélt protestana között, vagy protestans és pápista között, mint 
fölségáruló halállal fog lakolni, minden tekintet nélkül papi állá
sára. 389. 

VIII. 1695. január 20-ika után semmiféle phpista sem birhat 
vagy tarthat otthon vagy másnál, saját használntára és rendelkezé
sére, öt font sterling vagy nagyobb érték ü ép ménlovat vagy kanczát; 
e ha illy vétség valameily protestana vallásu személy által eskü alatt 
akár a békebiráknak, akár a városi vagy községi legfőbb hatóságnak 
bejelentetik, ezek, joghatósá~uk körében, általuk aláirt és megpecsé
telt rendelettel, hatnimat adhatnak a feljelentönek, hogy az efféle 
lovakat még az nap kikutassák és letartóztassák, ellenállás esetén az 

ajtót betörhessék, s az illető lovakat elövezethessék, s ki a följelen
tést tette, ha protestans, az igazság ezerint lefizetvén vagy megajánl
ván a tulajdonosnak vagy birtokosnak az illy Jóért járó öt !ira ösz

szeget, visszautasítás eset~n, magának ítéltetheti a lovat vagy lovakat, 
mintba rendes vásárban adattak volna el és vásároltattak volna 
meg. 451. 

IX. Minden ezerzöd és 1 mellyet 1703. január 1-seje után vala
mell y földbirtokra nézve pápista, vagy proteRtans, ki a mondott nap 
után pápifltáv:i lett, vagy egy párista akkorib:tn még protestans, d e 
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késöbb pápistává lett nejével köt, s melly által protestans egyen vala
meily birtokból kizáratik, hamindjárt a protestana fel volna is hatal
ma:i!lva annak köté;;ére, semmisnek nyilvánittatik a protestaosra 
nézve. 460. 

X. Mindenféle biztosaági tény, meHy egy katholikus elöayét·e 
történt eladás vagy !lJás szerzödés megerö si tése és érvényesitése czél
jából eszköz öltetett, semmisnek nyilvánittatik, ha a protestana ugy 
kivánja. 464. 

XI. l 704. j~nuár 1-töl, protestana leány vagy nö, ki ingók vagy 
ingatlanokban ötszáz !irányi vagy több értékkel bir, nem mehet férj
hez parochitl.jának lelkésze, a:11 egyházmegye proLestaus püspöke, vagy 
azon helynek, hol a jegyes tartózkodik, békebirája által aláirt, a je
gyes protestana vallását bizo nyitó igazol ván y nélkül. Ha a há~asság 
ez alakiság nélkül történik, a férfi és nö örökre képtelenek lesznek 
birni ama javakat egészben vagy részben s élvezni azok jöve
deloJeit, s az összes birtok a legközelebbi protestana örökösre 
~zál!. 3t:l5. 

XII. Deczember 29-töl, semmiféle halott nem temettethetik el 
egy eltörölt szerzetházban, apátságban vagy kolostorban, melly a 
megállapitott törvény által a11 iriandi egyház szértartása szerint 
végzendő isteni tisztelet helyéül uincs kiszemelve; büntetés : tiz 
lira. 452. 

XIII. 1708. Szent-Mihály napjától, katholikus nem lehet es
küdt, csak ha a me;.; kivánt szám protestánsokból ki nem telnék; s a 
perlekedőnek jogában aliand visszautasitani az esküdtet pápista mi
nösége miatt. 459. 

XIV. Ha. katholikus fiu az országból kivitetik, hogy valameily 
perjelségben, férfi vagy nő-apátságban, katholikus egyetemen, colle· 
giumban vagy iskolában, jezsuiták vagy áldozárok házában, katho
likus egyesületben vagy családban neveltessék, vagy ha ennek nevel
tetési czéljából, vagy, keresztény szeretet czimen, valameily vallásos 
ház részére pénz vagy más valami küldetik ki, ki ezt teszi, örökre 
képtelennek fog nyilvánittatui törvénykezni, gyám, végrehajtó vagy 
kezelö tisztet teljesíteni, hagyományt vagy adományt elfogadni, vagy 
valameily hivatalt viselni; egész életére el veszti javait, örökségét, 
jövedelmeit. A kiküldött egyén, tizenkét hónap alatt visszatérése után, 
vagy tizénkét hónappal huszonegyedik évének elérése után sürgöl
heti, hogy megengedtessék neki távolléte okának ártatlanságát bizo
nyítani, s ha fiilruentetik, jövöre visszahelyeztetik realis vagyonának 
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élvezetébe, a mult sérelme s a nélkül, hogy személyes javait vissza
nyerné. 185-186. 

XV. A katholikus házak lakói helyettest tartoznak állitani szol
gálatba. Ha elhanyagolják vagy megtagadják, kétszeresét fizetik a 
protestaosokra kiszabott pénzbirságnak. 407. . 

XVI. Katholikus nem vásárolhat vagy vehet bérbe elkobzott 
birtokrészt 26. 

XVII. 1702. után, katholikus nem vásárolhat saját vagy mások 
nevében, harminczegy évnél hosszabb idöre, házat, földet, örökséget 
vagy évjáradékot, sem bérbe nem veheti azokat. 454. 

XVIII. Egy törvény I. György uralkodásának második évéböJ 
számtalan hivatalból kizárja a katholikusokat 

XIX. 1715-ben megállapittatott, hogy a házasság, melly két 
protestans, vagy egy protestana és katholikus között, katholikus pap 
által áldatnék meg, minden törvényes eljárás nélkül semmisnek, meg 
nem történtnek tekintetik. 

XX. A békebirák hatalmat kaptak maguk elé idézni és nyomo
zás alá vetni minden olly egyént, ki felől gyanu keletkezik, hogy 
katholikus áldozár által adatott össze, vagy hogy jelen volt az illy 
házasság-kötésnél. Ha meg nem jelenik, vagy megtagadja az elég
tételt, három évre letartóztathatik. 389. 

XXI. Martius 1-seje előtt az ország összes pápistái minden, bir
tokukban lévö fegyverkélizletet és löszereiket a békebiráknak fogják 
átadni. E határid ö eltelte után, két vagy több b1~kebiró az ö kerüle
teik ben, s az összes ügyviselök és városi fönökök az ö városaikban, 
személyeseu vagy általuk aláirt és megpec!'lételt rendeletek e tömuta
tói utján kereshetik, lefogla Ihatják, vagy kerestethetik és lefoglaltat
hatják és maguknak tarthatják a található összes fegyvereket. 448. 

XXII. Két békebiró vagy egy testület fit~ztviselö kara fel van
nak hatalmazva bárkit maguk elé idézni, s eskü alatt kényszeríteni, 
hogy följelentsék azokat, kik a törvény ellen ére fegyvereket rejte
getnek. Ha az idézett vonakodik megjelenni vagy utasítással szolgáini, 
a legszigorubb büntetésekkel sujtassék. Ha az pair, vagy annak neje, 
a büntetés első esdben háromszáz !ira pénzbírság, másod ik esetben 
élethossziglani börtön és minden jószágának elkobzása. Alsóbb állás u 
egyének első esetheu harmincz !ira bírságot fizetnek, második eset
ben emlitett büntetés alá esnek. 459. 

XXIII. Egy katholikus atyának angol vallást követő fia, jövő 
örökségét már atyja éltében egészen élvezi, hatalmában állván azzal 
mindjárt rendelkezni s azt elidegeníteni még a csdád sérehnável is. 
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E) 3 ~ 4 - i k l a p h o z. 

Harringhm. 

- Harrington, miután látta volna a forradalom alatt, miként 
fizet a társadalom azok n ak, kik szerepeini vágynak a világ szinpadáu, 
mélyAn kezdette érezni egy, a jelenleg uralkodónál jobb állapot szük-
9égét; s talán a legujabb jele n et olly hajlamokat hagyott hátra lel
kébeu, mellyek hasonlitanak a rögeszméhez, s mcllyek, bár nem bil·· 
nak nz elmezavar jellegével, mindazáltal más olly minöségü benyo 
másoknak nyitnak utat, mellyek semmi rokonságban nem állanak a 
mindenuaFÍ józan észszel. A közönséges értelmekre nézve a lángész 
kivétel, melly nagyon közeledik az eszelösséghez. A jelen dolgok 
megvetése, az ismeretlen után való heves vágyódás, mi osztályrészök 
szokott lenni a nagy gondolkodóknak, nem mindig nyerik meg éle
tökben ama nevet és becset, mellyet az utókor tulajdonit azoknak, s 
inkább az egyedi tévedés jeiét, a nem teljesen egészséges képzeicm 
szökdeléseit akarják ama sajátságokban látni. Ez történt Harrington 
nal is, habár ö sem Socrates, sem Galilei nem volt. Ekkor ö kisza
kaaztotta magát a real is világból, hogy álmainak világában éljen; föl
találta az emberi rendeltetések kulcsát, a politikai összhang titkát s 
az örök béke feladványát, s ez elég volt neki, hogy egész életén át 
elfoglalja magát, s hiressé tegye nevét. Alap-véleménye oda meut ki, 
hogy egy kormány nen1 olly önkényes és esetleges intézmény, a mi
nönek azt közö nségesen föltételezik, s bvgy ugy a társadalmi mint a 
természeti tüneményeket illetőleg, bizonyos okoknak eredményeket 
kell szülniök, mellyeket ép olly köunyii előre látni mint uralkodni 
fölöttök.. Ez alaptételt a rendetlenségekre alkalmazván, mellyeknek 
akkoriban Anglia szinhelye volt, hozzátette, mikép azokat nem any
nyira a fejedelem botlásai 8 a nép tévedései eredményezték, mint 
inkább bizonyos köriilmények, mellyck megváltoztatták a nemzeti 
éle.tet 8 módositották az ut·alkodó és alattvalók között létezett viszo
nyokat; a honnan kikerülhetlen összeütközés, szükségképi küzdelem 
keletkezett, mellynek okát nem az embereknek, hanem az esemé
nyeknek kell tu Jajdoni taní. Mi módon akadályozandó az illy véres 
átalakulások és fájdalmas szakadások megujulása? Harrington 
készen birta a gyógyszert egy eszményi köztársaságban, mellyet Ö 

O c e a n á-nak czimezett, s a hiánytalan kormány mintájául tün· 
tette fel. 
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O c e a n :L nem má,; mint Angolország, me Ilynek megujulásat 
Harrington következő módon véli eSillközőlhetönek. Anglia szabad 
ország, jól bizto~itott politikai egyonlöség törvénye alatt. Néhány jel
szó és néhány alapelv elég, hogy teljesaR boldoggá tegyék azt i de e 
jelszavak valóban megbecsülhetlen értéküek. Harrington tehát elvül 
mondja ki, mikép egy állam benső helyzetében tükrözi visaza a tulaj
donnak állapotát, a szerint a mint ama helyzet egye•len hatalom-bir
toklón, vagy kisebb, vagy nagyob h számon nyugszik. Toland 1) erő

síti, miltép e fölfedezés semmivel sem kisebb és terméketlenebb, 
mint a vérforgáa, a s~jtó, a löp01·, az irányUl, a láttani lencsék föl
találása i a ha néhány évvel kéeöbb ir, a newtoni vonzást is bizonyo
san hozzáadta volna. Harrington e szerint az ö poli ti kai egyenlöségét 
a hatalom és a tulajdon mérlegelésére alapította. Az ö rendszerében 
minden egyed rangfokozatához mért s változhatlan uj földf"losztás
nak kellrne akadályoznia, nehogy az egyedek és kaszt(')k a terÜleti 
egyedáruság segélyével elnyomják a tömeget. Hite szerint, Európa 
összes áHamai, mellyek hübéri intézmények utján kormányoztattak, s 
a góth uralom jellegét viselték magukon, a mérlegelés hiánya kiívet
keztében sodortattak örökös zavarokba. E hiány, az egyetlennek fő
uralma alatt a Marnokságot, a kisebbségé alatt az oligarchiát, a sokasá
gé alatt a fejetlenségetés a lázadástszülte. Az egyensuly minden hiánya, 
minden változás e szükséges mérlegelésben, végtelen hányattatás oknak, 
bajoknak és rendetlenségnek tette ki az államokat. Állitásának támo
gatására Harrington mind a megsziint, mind a tapasztalati folyamat
ban lévő kormányok történelm ét felhozta. E vizsgála t ban olly min
denre kiterjedő és figyelmes gonddal járt el, hogy sikerült neki be
bizonyítania, mikép Anglia királyai, a :Magna Charta kihirdetése után, 
harmincaszor tettek kisérletet e politikai szerzödés megdöntésére, s 
I. Károly alatt e majdnem észrevétlen alkotmányt~értéa nem kevesebb 
mint kilenczszar i~tmételtetett. Hozzá lehet adni, hogy minden Charta 
hasonló sorsban részesü It. 

Megállapitván e szükséges mérlcgelést a tulajdont illetőleg, s 
annak áthághatlanságát tévén a köztársaság alapjává, Harrington a 
felsöbb törvényszékeket egy egészen sajátos módon szarvezett tiszt-

1) E Toland (1670-172!1), egyike amn kor lngkülöncr.;ebb szellemeinek, 
szemtelen skeptieismus, botrányos kéjenczsé•g és eszelős paZH.rlás által tette magát 
nevezet essé. Kiad6ja volt Harrington .Jakab monkáinak, mellyekhez saját ábrándjait 
i~ mellékelte. Mint iriandi katholik UM a proteatano valtáN r ll tért B h ittagadád.nak 

zálogául gúnyiratokat tett. közd 11. r6mai vallás ellen. 
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viseUti kar~ól akarná alakítani, melfy titkos szavazQsaal választataék, 
s rés!!Jenkint ujittatnék: meg. Egy, mindig szabad és őszinte szavaza
tok többségével nevezett tanécs ruháztatik fel a batalommal; 8 meg
határózott időkben " tagok egyluu·mada kilép, hogy másoknak adjon 
helyet. E kötelező kiküszöbölések s ez egymásutáni belépések utján 
ama gyUlekezet levetközi a régi eltlmcket, hogy uj életet vegyen fel 
magába; 8 a legfiibb hatalom, a rnellett hogy változhatlan és áHand.ó, 
it}aarozot ölt, és megőrzi eröteljét. Ez volt Harrington eszméje; sa 
rendszeres egyenlőségre alapitott eme kormányforma meHett semmi
féle párt sem kelelk<~zhetnék, hogy magának követelje a hatalmat és 
gazdagságokat, mert amazt a választás mérsékelné, ezeket pedig a. 
törvény korlátozná. Többé tehát sem lázadások, sem egyenetlenségek 
uem lennének ; valóban mi is adhatna azokra okot? A nép nem v~
szélyezteti nyugalmát ok nélkül, s nem kárhoztatja magát baszonta· 
lanul öngyilkosságra. Midön a közérdek van tulsulybao, a törvények 
uralkodnak; midön a magán, az emberek. Harrington visszautasitotta 
az emberek uralmát, s a törvényekét kivánta. Kitünik ebbííl, 
hogy az ö pásztorkölteményéhez semmi, még bizonyos éleslátás sem 
hiányzott. 

Harrington, miként hihető, nem volt bámulója a mársékelt 
egyeduralomnak, s nem föliislege8 ismételni néhányat ama nagyon 
igallságos szemrehállyások kö:r;öl, mellyeket ö e kormányformának 
tesz: "Egyeduralmi kormányforma rnellctt, me Ily aristocratia által 
mérsékeltetik, ( mondja ö) a nemellség ro ind a királyra, mind a népre 
nyomást gyakorolván, a király kénytelen ugyanegy időben küzdeni 
a nemesség ellen a nép, s a nép ellen a nemesség érdekében. A nép
nek ismét két ellensége van, a nemcsek t. i. s a fejedelem, s ezek 
ellen fellázad. A harcz mindaddig tart közöttök, mig e hatalmak 
egyike elnyeli a másik kettiít, v~tgy miud a hát·om meggyengül a foly
tonos villongásol(ban, annyit·~t, hogy zsákmányáva lesznek egy job
ban alkotmányozott és hatalmasabb államnak, A mérsékelt egyed
uralom tehát nem jó kormányforma; de ha igaz, hogy illy elerőtlene
dés és hanyatlási állapotok nem fordulhatnak elő a mi O c e a n á nk
ban, be kell ismemi, hogy az kitünö, Wkéletes, halhatatlan köztársa

ság !" Milly szerzöi lelkes\\ltség! 
Azonban csalódnék, ki Hanington egyenlöségét ama póriassal 

tévesztené össze, mellyet a demokrata tát·sadalmi szintezök czéloznak. 
Az O c e a n a szorzöj e a h clyett kttlönféle kikötésekkel áll el ö, s 
bizonyos különbségeket akar fentartani a társadalmi fokozatokban. 
Söt tovább megy és erősíti, mikép Mózestöl kezdve minden köztár· 
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saság alapítója n cm c 11 e tn b c r volt, mc1·t, mondja Harrington, a 
költészet, a törvényhozás, a müvészetek és tudományok szelleme 
akármelly állapotot fölkereshet, de a politikai szellem kizárolag a 
nemesember öröksége. S aiább- hozzáteszi: "A milly lehetetlen kato
nákhúl álló hadsereget képzelni tisztek nélkül, vagy tiszteket katonák 
nélkül, ép olly képzelhetlen a köztársaság, melly e néVI'e méltó volna, 
csupán népből nemesség nélkül, s nemesség nép nélkül." Csodálatos 
ellenmondás! Az a merész elme, melly semmit nem kimél a politika 
körében, melly a vagyont zsákmányul dobja oda a törvény önkényé
nek, ugyanaz a hatalmat a folytonos rotatio rend~zerének veti alá; 
semmi tisztelettel nem viseltetik a létező intézmények, et·kölcsök, 
elöitéletek iránt, s mindazáltal közepette az általa okozott romoknak, 
e kérlelhetlen ujitó megemlékezik róla, hogy ösi családból8zármazott, 
hogy nemesember, s ez eszmék behatása alatt kinyilatkozta.tja, mi
szerint köztársaság nem létezhetik nemesek nélkül. Különös egyez
kedései az emberi szivnek! 

Egy illy vázlatú s eredeti leleményesség által élénkitett könyv
nek okvetlen föl kellett költenie a közérdekeltségct. A szerzö, ugy 
hoz,·án azt magával lényeges fogamzalának természete, a legapróbb 
részletekre kiterjeszkedett, s egy történelmi rajzban hozzáfogott a 
mult idök összes intézményeinek rö'\'idletezésébez, kezdve Mozses 
istenuralmi községétöl egészen Hollandia uj köztársaságáig j kimu
tatta azok elönyeit és hátrányait, jótéteményeit és fogyatkozásait j az 
írott törvénynyel az értelmezés tévedéseit állitotta szembe j egész a 
világ eredetétől s a társadalom bölcsőjétől kezdve lépésről lépésre 
követte az emberi nemet tapogatózó és bizonytalan járásában. Innen 
Anglia évkönyveire térvén át, nagyobb kiterjedésben és tekintély ly el 
vette azokat birálat alá, miközben elmés itészettel helyenként érde
kes tanultságot elegyített, s folytonosan mély és éles elmének adta 
bizonyitványát. E tanulmány öt saját eszméinek kifejtésére vezette, 
mellyekuek, hogy nagyobb érdeket keltsen irántok az olvasóban, 
költelmi alakot (fictio) kölcsönzött. A különféle kormányformák védöi 
a törvény lwzók egy nagy gyUlakezetc el ö t t jelentek meg, melly elött 
az O c e a n a köztársaságnak is elö kellett adnia rendszerét. E vi
tatások, természetesen, olly módon intéztettek, hogy az elöny a ked
vencz combinatiónak biztosittatott; habár a vélelmek bizonyos mér
séklettel és látszólagos részrehajlatlansággal fejtettek ki. 

Azonban daczára az érdekeJts égnek, me Ilyet az O c e a n a kelt
betett, a könyv csak nagy habozás és hosszas halogatás után jelent 
meg. Harrington vonakodott közzétenni miivét, mellyet tökéletlennek 
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tartott, s melly amaz ábrándos kormányforma képével felköltbette az 
egyformán megdöbbent két párt szenvedélyeit. Mindazáltal a mü idö 
előtt i!lmeretes lett, mert Harrington barátai a közönség tudomására 
hozták annak egynémelly helyeit és főbb fejezeteit; illy módon a 
könyv tartalma főbb vonalaihan közszájon forgott a városban, s ki 
volt téve az értclmezéseknck. E vigyázatlanság hátrányára szolgált a 
munkának. Megtudván, hogy a hatalom és tulajdon között megálla
pítandó egyensulyról van szó, nagynak találták a zajt, mellyet illy 
csekély fölfedezesért csaptak; holott mig a titok megiit·iztetett, s cso
dákat igérő kormányformáról beszélgettek, nagy lelkestiltség nyilat
kozott ugy r, gyözök mint a legyőzöttek politikai pártjaiban. Az uj 
szultán basái, a protector lordjai és vezér-örnagyai, inogni érezték 
maguk alatt bitoriott székeiket j mig a lovagok, kik ismerték Har
rington köztársasági rokonszenveit, komoly szemrehányásokat tettek 
neki, a miért nyilvánosan ragaszkodott illy fel forgató tanokhoz. Igy 
ment a dolog, mig az O c e a n a rejtély m1\l"adt; de a mint kihí•·esz
teltetett, többé ae nkit sem hozott zavarba. Mindenki inkább egy uto
pista mint politikus miivét látta abban, megszünt a félelem, alászállott 
a kiváncsiság. De most már nem lehetett többé késlekedni közzé· 
tételével, miután nyilvánosságra hozatott a titok j Harrington barátai 
és ellenfelei egyformán küvetellék, becsületének és sa j at dicsöségÁnek 
érdeke kötelességévé tették azt. Engedett tehát a körülményeknek, 8 

kéziratát, töob durabra osztva, különbiizö nyomdáknak adta át kiszedés 
\'égett. S az O c e a n a els ö kiadása (l 656) magán viseli e bizonyos 
tekintetben rögtönzött kivitel jellcgét, mert a római és olasz nyomda
betük és jegyek különös zagyvnlékát tünteti elcnk, s a mü befejezé
Beül ntgyedrd es kétszer ha~ábozott több lapnyi ~ajtóhibák lajstroma 
van hozzá mellékelve. Cromwell párthivei lesték a zsákmányt, sóvá
rogva, hogy elnyclhessék azt. Harrington maga bale~:;illagzat alatt 
született kötetének szerencsétleuségeit az m·dei vadéival hasonlitotta 
össze, mellyet a vadászok erdöríil erdőre üldöznek. A protector fogd
megeinek, miután nyomdál"ól nyomdára kutatták, végre sikerült azt 
megragadniok, s azon-nedvesen diadallal vitték a Whitehall asztalára. 
Harrington minden sürgölé:w éR kérelmei, hogy lefegyverezze a bi
rá.lókat és megmentse ru ü>ét, gyümölcstelenek maradtak. 

Midön e könyv közzététetett, az elmék még miudig telve 
voltak a köztársaság szó által ébresztett abrándokkal, habár már 
érezhető kezdett lenni bizoRyos határozatlan visszahatás. Óriásivá 
növekedett a nyomor, s a bukott egyeduralom által hátrahagyott em
lékek nem voltak veszély nélkül az uj kormányra nézve, melly nem 
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állhatta ki azokkat a szewbesitést. Harrington bizalmas hangon amaz 
idők nyugtalan lelkiállapotát az ebkölykökéhez hasonlítja, mellyek 
zsákba kötves ott magukat kényelmetlenül érezve, egymás lábait 
ha.rapdálják, mintha. kölcsönösen egyik. a másiknak tulajdonita13á az 
alkalmatlanságot, mit ét•ez. Egy sze n ved ő nép előtt üdvösnek kellett 
feltünni a kört'endszernek a. hatalomban, mert urat cserélve semmi 
veszteni valója nem volt. Miért is Harrington R o t a -ja rövid idő alatt 
olly népszerüségre tett szert, hogy e néven titkos gyülde alapittatott, 
melly a közönségnek is megnyitotta ajtait. A politikai gyüldék szia
térül szolgálta.k, mellyen a kor legnagyobb elméi nHttatták be magu
kat; azokban kaptak hirre annyian, kik dicsö nevet hagytak hatra a 
történeletuben. A Rota-gyülde C8akhamar nevezetessé vált. Tagjai 
egy nagy kerek asztal, azaz a t•égi lovagság s a mostani egyenlőség 
asztala körül ültek, mclly körületénck egy pontján félhold alaku nyí
lással volt ellátva, mellyen át kávét szolgáltathattak maguknak a nél
kül, he)gy meg";zakitották volna a szónok beszédét, ki a nemzet álla
potáról értekezett. Bármilly rendszabályt kellett hozni amaz ábrándos 
köztársaság ügyei érdekében, csalástól ment titkali szavazás utján 
hozatott az, miként maga 1'\ rendszer feltalálója bizonyítja, ugy hogy 
Harrington már felekezetet alkotott. 

Választás- és rotatio-el ve külön1l~>en gyülöletes volt a parlamen
tariaták elött, kiknek sehogy sem tetszett megfosztatni a hatalomtól, 
molylyel birtak. Mindazáltal Neville Henrik, a P l a t o r e d i v i v u e 
szerzője, Hanington benső barátja és legmelegebb párthive, ugyan
az, kiröl Hobbes, az ü c e a n á r 61 be&zélvén, ugy nyilatkozott, hogy 
ugyanazon rendszerből meritett, egy napon ama hihetlen bátorságot 
vette magának, hogy a képviselök kamrája elé terjesztette a rotatio
rendszert, mellyröl akkoriban annyit beszéltek; nyiltan kijelentvén, 
hogy ha e kormányzat-miota el nem fogadtatnék, rövid idö alatt 
Angliában nem lesz egyéb az intézmények romjainál. Az alsóház tag
jai, természetesen, nem fogadták el egy jövendőbeli öngyilkos taná
csát; megköszönték a t>zónok jó !lzándékait, s hatát·ozottan fent artot

ták törvényeiket. 
Harrington rendszere mások t>zemében távolról sem birt amaz 

érdemmel, mellyet annak bizonyos rajongó párthivek tulajdonítottak. 
Egy, illy ellensulyok által wozgatott politikai 6 ram ü, illy viszon-válta
kozó darabokból összerakott értelmi gépezet, első tekintetre elmés 
szerkezetnek Játszhatott, de a kevésbbé mélyreható elmék is könnyen 
fölismerhették, hogy ez az egész dolog nem volt egyéb mint a kép· 
zelern játéka, mellyet lehetetlen alkalmazni. Kisérletet téve vele ez 
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óra ingái gyakran összebonyolulnának, s a gép mozgá11a többször 
megakadályoztatnék vagy azéttöretnének a kerekek. Mindjárt a mü 
első megjelenése óta szemére vetették a szerzönek, hogy az örök 
mozgás agyrémét akarja bevinni a politikába. Melly vád ellen Har
rington nagy élénkséggel védte magát; azt mondá ö, igen jól tudja, 
hogy az anyag hatálya mindig a tartósságtól fóltételeztetik, s hogy 
az örök mozgás összeférhetlen olly tárgyakkal, mellyek bármi válto
zásnak vannak alávetve; de hozzátette: "Egész máskép áll a do log 
az egyenlőség köztárRaságát illetőleg, melly egy nép értelmére ala
pittatik. A nép nem aljas anyag, az sohasem vesz el; a törvény, melly
néltogva mozog, Istenbill foly ki, s azért ép olly örök mint maga az 
Isten." 

Daczára szembeötlő életrevalótlanságának, Harrington politikai 
románcza szerenesés volt kitUnö szavazatokat kapni és pedig nemcsak 
a kortának, hanem a mult szbad tiszteletre legméltóbb értelmiségei 
között is. Hume például az angol irodalom dicsőségei egyikének ne· 
vezi ama könyvet; a benne foglalt ábrándos te1·vet pedig az egyedüli 
köztársasági mintának, mdly megérdemli, hogy elmélkedjünk fölötte. 
Lehet, hogy a hires bölcsész szavaiban guny rejlik, de valószinü, hogy 
annál jobbnak ítélte azt, minél ártatlanabb volt. Egyébiránt meg
jegyzendő, hogy a politikai kiadványok ellen '1688-ban Oxfordban 
rendezett nagy végrebajtás (auto·da-fé) alkalmával, mig Baxter 
Szent Köztársasága (Holy common wealtb) elé~~:et

tetett, mf'lly mií czáfolata volt a Pogány köztársaságnak 
(Heathen common wealth), miként azOceaná-t Baxter, 
Milton és Hobbes nevezik, a végrehajtók egyikének sem jutott eszébe 
ugyanazon büntetést szabni Harrington árnyára s máglyára kárhoz
tatni munkáját. A románcz kegyelmet talált szemeik elött, s a költe
lem jellege lefegyverezte szigorukat. Mindazáltal a köztársasági párt 
nagyrészt az O c e a n á-ból meritette programját, s ugyanezért akart 
Toland annak kiadója lenni. Mint Harrington bámulója, Toland sok
kal tovább ment, me rt M i l t o n é l e t r a j z á-ban az O c e a n á-t ugy 
mutatta be mint a tökéletes, gyakorlatiasitható kormány mintáját, 
me ll y megazentelte az igazi egyenlőseget. V égre egy századdal ké
sőbb Hollis Tamás, 1) ki Corsicában köztáreaság alapitását kisériette 

') E Hollis egy mAsik példAuy11. az AugliAban olly közönséges bizarr fők
nek. Ö gazdagaAgai nagy r~Hdt azou n~pek seg61yez~s6re forditotta, mellyek a 
szabRdság~rt )! iimdöttek; nagy péu&ÖsszegPket küldött az augol-amerikataknak, 
hogy támogassa ilket kiiz<lelmökht>D bonfiai ellen; nyiltlio köztárHas&ginak val-
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meg, nyilvános hódolatot hozott. az O c e a n á -nak, kijelentvén, 
miszerint abban találta fel a val6hnn tökéletes és szabad kormány 
typusát. 

Mindcmellett az O c e a n a nem egyéb álomnál ; d e nincs-e 
ollykor az álmokban i11 valami valóság'( Mennyi tünékeny és titok
teljes jelenségek vonulnak el olly kor szemeink előtt, me Ilyeket nem 
lehet megragadn i, sem megállitani! Azonkiviil Harrington ábrándos 
képei szilá.rd alapun nyugodtak, s IJOiisza.'i és komoly tanulmányok 
gyümölcse voltak, melly tanulmányok Ari~totelestöl kezdve Macchia
velliig, s Mach iavellitr'íl Hobhesig az összes biilcsészeti és politikai 
tudományokra kitf,rjeHzkedtek. Ama kiinyv sok helyén erőteljes okos
kodással s bámulandó elmeéllel találkozuuk, sok és fontos igazság 
mély meggyözlídéssel van abban kimondva. Harrington irálya olly
kor néll<ülözi a világosságot és választ~kosságot; de egyetlen iró sem 
multa öt felül a kifejezés könnyedségében és bevében; s elméje, bár 
mindig komoly tárgyakital van clfogl:llva, fáradság nélkül talál képe
ket s fényesen öltözteti fel azokat. 

Csodálatus az emberi é.~z gyengesége! Harriugtontól senki sem 
tagadhatja meg az éles, ollykor prófétai elmét, 1) melly szellemi ado
mányoknak igen Hok helyiitt kétségbevouhatlan bizonyítványait adja; 
mindazáltal éleslátása cserben hagyja iit ollykor. El lévén telve uta
zásainak emlékeivel, folytonosan magasztalja a velenezei aristokra
czia titokzatos hatalmát, ugy tekintvén ez államot mint "köztársasá
g ot, melly a felbomlás semmiféle csiráját nem rPjti magában. 41 Dicséri 
a tanács tagjainak körváltakozását, s ama titkos és fölebbezést kizáró 
hatalom eljárási módját. Harrington itélete szerint, ama kormánynak 
örökké kellett volna tartania, melly itéletet a tiz százados békés lét 

Jotta magát, s ksmrájá.La.n Milton h.;t arc,. képét tarto>.ta néháuy b u lordarabh11.l 
egyiitt, mellyek 11. nagy költöé voltak, ' mellyeket ö vallásos tisztelettel 

örzött. 
•) Harrington, ugy szólván, elöre megérezt& a franc,.ia forradalmat: 

.Midön egy nép halA.Ios ÍLgyán i•eg-mozog, kell, hogy megbal/j o n, vagy 
vis8z&nyerje egé•zségét. Eunek daczára a világ népei, még mindig a góth kor

mányzat •arA.i>a merülve, nyu~tala.nkodnak mint betegek, mellyek sem meghalni, 
811m meggyógyului nem tu<lnak. Ha Franczia-, Olasz-, és Spauyolors•ll\g mindb&J'
man bet~gek és romlottak nem volnának, egyiköl< ~~~m maradhatna illy :í.llapotban, 
mert a beteg birodalmak nem állhatnának ellen az egénségeaeknek, s az egész
séges birodalmak meggy6gyitaná.k a betegeket, hogy megóvják magukat a ragály
l ól. Enemze~k közöl, hitem azerint a franczialesz ellö, melly felgyógyul bajából, a az, 
ha 11i.tncmyeri egé6uégtt, kormányom1i fogja a uilágot." 
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igazolni látszott. De ah, milly kevéssé szilárd alapon állanak a szem
léJeti vélemények ! Egyetlen árulás elég volt, hogy megdöntse, mit Har
rington leronthatlannak tartott; egyetlen nap bevégezte ama k1iztársa
sag bukását, egyetemben titkos szavazatával és hatalmi körforgásával, 
iszonyu és rejtélyes dictaturá:jával és conclavejával, mellyben a Tizek 
rettenetes és kérlelhetlen tanács~L tartotta tiléseit. 1\Iilly botlásokat 
követ el a bölcs ember is, ha képzeimének szolgálójává teszi az igaz
ságot! A szabad kot·mány védiíjc, ki annak alapjává a oepfönséget 
tette, ügyvédeül lépett fel a legl'avaszabb zsarnokságnak, a millyen 
csak valaha létezett ! Ha még élne Harrington, elöt·elátásai hite
lének érdekében milly suk lapot kellene kitépnie az O c e a n á-ból. 
De már életében is sok jóslatát látta meghazudtolva a tények által, 
mint például azt, melly szerint az akkoriban köztársasággá lett 
Angliában nem kaphatnak többé lábra az egyedUI'almi intéz
mények. 

Egyébiránt Harrington ez egész ut6piájában semmi sincs, mi 
szilárd alappal birna. Az ujitó nagy értéket látszik tulajdonitani a bir
tok korlátok közé szoritásának, s az összhang legbiztosabb zálogát 
találja a földfelosztásnak, ha nem is föltétlen, legalább viszonylagos 
egyenlöségében. Ábrándok ezek, mellyel(et csak a gazdászati tudomány 
állapota a XVII században menthct némileg. A területi gazdagság 
bizonyára kiszámítható, de sok más épen nem. Mit használ megálla
pitani az egyenli>séget a földbirtoJ,ban, ha továbbra is fenmarad a 
pénzleti, ipar és kereskedelmi javak egyenlőtlensége? l'tiiként ismer
hetné, állapithatnli és bec~;ülhetné meg szahatosau az állam az összes 
értékeket, hogy aztán uj egyensui y szerint OHzsza ki azokat? Ha illy 
fajta census kiséreJtetnék meg, a létező gazdagságoknak legalább 
fele eltünnék. Az ernberben igen e1·ös az egyedárusági hajlam, s hogy 
annak eleget tegyen, ha szükség, álnoksághoz és mindenféle szinle
léshez kész folyamodni, csalni fog, kijátszand bármilly éberséget. Lesz 
tehát ismert és elrejtett vagyon. Mi több, a megtakarítás szeretete 
egyike lévén az r.mberi tevékenység legerősebb rugóinak, az illy mó
don csupán a napi szükségletekre szaritott termelés csakhamar any
nyira alá szállana, hogy majdnem semmivé lenne. A magán-gazdag
ság elé gördített bármilly akadály a közvagyonosadásra is mindig 
károsan hat, s most már hogy növeljék az egyedek jólétét, kevesbi
teni kezdik az általános jólét l:lsszegét. 

A tisztviselőknek J'olatio utján való ujitása is inkább elmésnek 
mint elfogadhatónak találtatott. Mert e rotationak, némi kor-föltételek 
mellett, vagy az egész népességre ki kell terjesztetnie, vagy valameily 
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kidltságos osztályra 11zorittatnia. Ha az egész nemzetre kiterjeezte
tik s rákerülvén a sor minden polgál-nak joga van a hatalom gyep
löit kezébe ragadni, a köziigy a szenvedélyek és képtelenség zsák
mányává válik ; midön mindenki kormányoz, senki sem kormányoz. 
Ha etlenkezöleg az ujitásnak Ct~ak egy kiszabott körben van helye, 
rögtön viszály keletke zik az illy kiváltRágot élvez(ík s azok között, 
kik abból ki vannak :<árva j épen ez az európai tár11adalmak tény
leges állapota. Dacdra Haningtou békés kilátásainak, mindenki 
előtt tudva van, hogy az illynemii kormányzat még eddig nem léte
sitett összhangot a füldüu. Egyébiránt az O c e a n a szerzöjéoek egy 
más, sokkal kiiliinii~eLb igénye is van, t. i. a nemesség fentartása 
mellett Mzni be az egyenWséget. Min<lig igy járnak a merész elmék; 
egész határ·ozottan t liitéteket állitanak fel, s nem kevésbbé határo
zottan leruntják azokatkövetkeztetéseikkeL Azt kell-e hinnünk, hDgy 
a következetlenség elvála!!ztlratlan a lángésztől? 

·A megzavarhatlan bizalom, mellyet Harrington rendszerébe 
helyezett, soha scm hagyta iít el, ~ a monarchiának 16GO ban történt 
visszaállitása csak meglepte, dc le nem ver·te. Ü u.gy nyilatkozott, 
hogy a köztársaság fájába leladetlen lesz tiibbé valameily egyed
u ralmí intézményt b~~oltani ; mit felellrel ett most, midön a tények meg
hazudtolták elií•·elátását 'l Harriugton nem hagyta magát illy csekély
ség állal lehangolta t ni, s kijelenté, hogy, ha a kü·á.ly, bár a legtekin
télyesebb családok közöl választott tagokból padamentet alakítana, 
hét év leforgása alatt maguk e nemesek kikiált anák a köztársa-
8ágot ! 

Hobbes és Harrington, küliinbözií szempontból mindkettö ere
deti szellem, t~zemlelkedésök tárgyává tették a társadalmi kérdést, s 
megfejtését bátorkodtak annak adni. Egyik a rabszolgaságban találja 
azt, másik a szabadság egy nemében, melly lihegve halad, s mind
kettö nagyon távol áll az igazságtól. Hobbes eröteljesebb elme j Har
rington termékonyebb az eszmékben. A L e v i a t h a n szerzöje mé
lyebb, az O c e a n a szerziíje elméseb b. Ho bbeanak Cl!ak egy eszméje 
van, de ez az erök legnagyobbikát, az egységet foglalja magÁban; el
mélete gyeplöit csupán egy kézzel tartja, folytonosao ura annak, oda 
vezeti hová akarja. Harrington kénytelen mflgkettöztetnr eröit, mert 
különbözéi, inkább ellenálló étt kevésbbé ismert eszközöket kezel j 

hisz egy hatalom foganatosságában, mellynek elemei megujulnak, s 
melly ép ezen mozgóságánál fogva önkényt kezébe esik annak, ki 
képelJ azt használni, s futja azt, ki vissza akar vele élni. Hobbes szer
vezni akar:ja a kényuralmat j Harrington lefegyverezni reméli azt. 
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Hobbes ~'gyike a legnagyobb éh•tkort elért hires gondolltozóknak; s 
kilenczvenkM év t>:! korában eszének és tehetségeinek teljes birtokában 
hal me~. Ennek (•b \"ilágtl!': felállit d n elvét, Hobbes elm~je zavartala
nul nyugodott azon, s Pl. elv kizárta :lz ész kiizdelm~t, nem kevésbbé 
,·olt egyszt·rii 111int I'J·il~-;zakos, nem l1evdsbbé világos mint félelmetes. 

Egész má~ volt Jlarriugt()ll álla pot a: :~z íí mé1·legelés és egyensúly
Pszméi folytonos izgatottságban tartottál( elméjét; védenie kellett 

•·otatio-•·emlszelú má~ok ós saját ellenvetéseivel szemben; folytono
san igazoh1i volt kónytelen amaz ollyannyira bonyolult gépezet érté
liét, s ~'gJ<'Ilget.ni a kivit(d nehézségeit. Sok tekintetben munkája a 
rcgekültíík ál tn l kigontlolt biintetések egyikéhez hasonlitott; vizet 
tültög(ltett f(~nehtlen honlób:~.. Nem csotla tehát, ha agya nem visei
hette Pl sol<áig a f:íratlságot, s hogy csakhamar ábrándos látások által 
zavartatott. Eg(~s~h~~~~ \'t;ve Harrington sokkal. nemesebb jellem mint 
Hobues. 

llal:\la után, kind•'•ja 'l'o>land, miivei élére egy gúr.yiratot bigy

gycsztctt, a 1\1 o11 :1 r e 1. i a a l a p j a i r ú l és ok a i r ó l czimfalatt, 
mellyhen u1:'tlatos 111ódon támadtatilt meg I. Károly. Ez azonban ocs

mány •·ágnl.•m '1\,fan!l nísz.'·riil, IIICJ't Harrington soha sem irt ilyes
mit, uem is irhatolt: ií j P l(~ n volt a szereucsétlen fr-jed elem végper
czt~iu, s lís?.int{~n siralla halálát; s lehetetlen, hogy képes lett volna 
meggyah\zni ~•nlt,J<.::t. Ama gúnyirat valúdi szerziíje .John Hall, egyike 
azun idi)k lt~tn t•részchb llPmolnatikus i•·«'~ inak. IT arrington szivében 
volt ,·alami !ov:1gias, mi lloh hcsd•l mindig hiányzott; de ez jobban 

ismerte a gyakorlati élet tit It át, s még lnlzásaiban sem sértette meg n 
határoltat, melly..J,ct biintctleniil át nem lehet lépni. 

D'lsraell, Egyvelegek. 

F) 4 O 5 · i k 1 a p h o z. 

M(,IJammNI, lll ,\murnl liimnk kitJ'iilmelt.Uelé'"l ünnepélye. 1582-hl'n 

Amurat soha nem látott fénynyel, s Kelet és Nyugat összes 
fejedelmeinek vagy legalább azok követeinek jelenlétében akarta· 
megünnepelni fia, Mohammed körülmetéltetését. Egy évnél több idő
vel j~lentetctt eliire a körülmetéltetés, melly az 1582-ik év junius 
havára volt kitüzve, s e végböJ küldött követek meghivták arra 
Európn, Ázsia és Afrika fejedelmeit. A bel- és ldilfiild rninden részére 

XVI. 56 
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csa u 8 ok (állam-követek), m u t ef e r r ik á k (udvari fut!rok), 
seikek (cs a 8 c h u e d z 8 i r i) és kamarások (k a p i d zs i b as b i) me
nesztettek, hogy meghivják az ünoepélyre a fentérintett fej ed elme
ket, s a különféle kormányzókat, kik személyes rnegnemjelenésöket 
csak ugy meetbették ki, ha követek által tekintélyes ajándékokat 
küldöttek. A készülödések is egy évvel előbb kezdlídtek. A császári 
konyha régi felügyelője Karabalibég a körülrnetélési ünnepély ioté
z8jévé (emin) s a régi nisandzei Hamzaheg annak felügyelőjévé 

(n a z i r) neveztetett. Ez utóbbi egyelőre félmillió aspert kapott a köz
kincstárból a költségek födözésére. Több konyhát épitettek ; a byp
podrom, hol Soliman idejében is nagy fénynyel ünnepeltetett nővé
rének lbrahimmal való egybekelése s fiainak körülmetéltetése, most 
ujból ugyanazon czélra fordíttatott, de olly nagyszeriiséggel és pazar
lássa!, melly minden előbbi ünnepélyt felülmult. A kimenetel meg
felelt az elökészületeknek, s a körülmetélési tinnepélyhez, mellyet 
III. Am urat fia Mohammed réRzére rendezett, soha nem fordult még 
elő ha9ooló az ottomao államban, s annak emelésére a legnagyobb 
pompa s az erőtani müvészeteknek, mennyire azok a fövárosban ki 
voltak fejlődve, virága egyesUI tek. Látni lebetett ott nemcsak a szem
fényvesztöket, bii vész eket, tánczosokat, énekeseket, küzdöket, vivó
kat és bohóczokat, hanem a müvészek és követek testületei
oek, a birodalmi kormányzók s a külhatalmak ajándékainak me
netét is. 

A négyszáz lépés hosszu és száz lépésnyi széles hyppodrom 
következőleg volt elkészítve. Felső részén, hol most a tébolyda áll, 
egy, száz lópésnyi négyszögtér rekesztetett be deszkákkal fözési he
lyiségül. Ibrahim basa palotájában több nyilt kéjlak és födött páho
lyok voltak a sultán, a korona-örökös s a suJtánák részére. A palotán 
alul ugyanazon vonalban egy, kilenczvenöt röf hosszu épület emel
kedett, melly hat lábnyi magasságban köböl s aztán három emeletre 
fából épült i az alsó emelet a keresztény hatalmak követeinek volt 
szánva i a középsö a belső és külsö udvar agáinak; a felső a bégek
nek, beglerbégeknek és vezireknek, szobákkal és termekkel. Ezen alul 
egy hét láb magas és tizenkét láb hosszu csarnok épült köböl a kapudan 
basa s a tengerész bégek részére. Szemben az Ibrahirn palotával, 
azon helyen, hol akkoriban az utolsó nagyvezír Abrned basa pal o táj a 
állott, s most Ahmed suitán mosbeája emelkedik, voltak felállitva a 
mesterkélt pálmák vagy ugynevezett nász-gyertyák, sa suitán kápol
nájának zenekara. Alább ugyanazon oldalon a perzsa követség ré
szére rendelt állvány emelkedett egy csillárral, melly kötelekről füg-
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gött s száz meg száz gyertyából volt összeállítva. Aztán a franczia 
követ páholya kiivetkezett, ki a császári küldött mellőzésével első 
helyet igény~lt magának, s kivánságának elég nem tétetvén, meg 
nem jelent, okul adván, mik~p a legkeresztényebb fejedelem követé
nek nem illik pogány szertartásokon jelen IP-nni; e páholy akkor a 
tatár és lengyel kiivetek által foglaltatott el. Tovább, szemben a ka· 
pudán basa csarnokával, egy nagy sátor volt, hol szörböket és egyéb 
frissitöket lehetett kapni. A tér kiizepén két magas rúd emelkedett, 
egyik veresre festve, másik olajjal bevonva; csúcsukon nagy lámpa 
volt ezer meg ezer fénynyel, melly éjjel meggyujtva lebocsáttatott 
A rend és biztousúg gondozá~ával megbizattak : Ibrahim basa rumilii 
beglerbP.g, a nász-ünnepélyek feliigyelője (d u g u n d zs i b as h i) ; 
Dzsafer basa, Auatoli berglerbégje, S11kollí veje, nagyszörbös (s h e r
b e t d zs i b as h i); Uluge Ali kapudan basa, a csarnokok és páholyok 
építészeti főnöke ( m im a r b as h i); Ferhad basa, a janicsárok agája, 
testörfönök. A rend s a tér tisztaságának közvetlen fentartása ötszáz 
öntözöre (t u l um\, a J zs i) bizatott, kik nevetséges módon különféle 
bőrökbe iiltözve, kecskeLörböl készUit ezennyes és felfútt tömlövel 
voltak föl fe gy vt~rezve s azzal verték a zajongókat; kapitányuk, szal
ma-csótárral fedett slamáron iilve, egyszersmind a nép bobóczául 
szolgá.lt. 

J unius l -én a Hul tan, 8 más nap a korona-örökös ünnepélyes 
menetben vonultak ki a szeraljbúl, s ILrahim basa palotájába tértek, 
melly a hyppodromLan késziilt. Eiül mentek a csausok és muteferri
kák, arany szövatbe öltözve; aztán következtek az udvar és a csapa
tok agái ; ezek után a mesterséges pálmák vagy ná.sz-gyertyá.k tízével 
vag) husz;\val, a nagyobbak közepette, mellyek közöl négy husz rőf
nyinél is m;~gasabb volt, s nyolczvan s több janicsár által vitetett. A 
korona-örökös öt ujnyi széles ara,,yhimzéssel szegi:lyzett vörös atlasz 
öltönyt viselt; turbánjáu két kócsagtoll, jol.lb fülében ru bio, jobb 
kezén smaragd díszlett, oldaláról drága kövekkel ékitett szablya és 
egy aczél buzogány csüggött, mellynek gömbje több lapra metszett 
és aranyba foglalt kristály volt. Mihelyt megérkezett s atyjának ke· 
zet csókolt, a nász-pálmák fe!állitta!tnk szemben a palotá.val, s zajos 
zene töltöttt be a levegiít. Három nappal később jöttek a suJtánák a 
csemegék kiséretiben, miként a suitán a roppant pálmák között érke
zett; amazok a nöi szelidl:!éget, ezek a férfiu i erőt jelezté~. A menetet 
tíz vagy tizenkét fogoly zárta be Magyarország és Bosznia határairól, 
mindnyájan koczkáztatotl egyének, kik szablyákkal marczangolták 
és nyársakkal szurkálták magukat; egyikök a test és bőr közé szúrva 
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nyelét, vitt egy lobogót., karjai nyilakkal voltak :\tverve, hátán hat 
szöggel oda erősitett néhány lópatkót viselt, a vér mindenfelöl bu
gyogott belőlök: fájdalmas látványa a kétségbeesett tiirelemnek. 
Rangjok szerint pém.ajándékot kaptak, ~ a fő közüttök négy ezer 
asper jutalmat nyert. De minthogy kettil meghalt az iinm:1gnkon Pi· 
követett ernhertelen kínzások következtében, nz iinnepély további 
folyamára eltiltattak az illy látványok. A czukl-ossá.gok kilencz ele
fántot, tizenhét oroszlánt, tizenkilencz leopárdot, hw!Zonkét lovat, 
huszonegy tevét, tizennégy zsirafot, kilencz szirént, huRzonöt ker<'
csent, tizenegy gólyát, nyolcz varjut, nyolcz réczét s egy szökö-kutnt 
ábrázoltak egészen fehér czukorból, mellyet hu~z ember vitt. Má'l 
husz ember egy kastélyt, egy diw- et vagy erdei ördögöt, üt pávát, 
ugyanannyi karos gyertyatartót, tizenhat korsót tizenhat kannával, 
nyolcz majmot, két sakk-táblát, harmincz-három tálat gyümölcsök
kel, hetet tengeri halakkal, emelt, melly ábrák mind czukorból de 
durván voltak készítve. Végül az ehető éde!lst~geket tizenöt teher
hordó ló vitte, mellyelt közlll nyolcz veres dama~zk kal és hét ezüst da
maszkkal volt födve. Mialatt a csemegék osztogattattak, néhány arab és 
más merészek életveszély között felállitott rudakat, a hyppodrom lob
rát és támoszlopait mászták meg és csúszkáltak le azokról. Azután a 
nagy pálmák érkeztek meg, mell)'ek magasságban jóval ff,liilmnlták 
az első menetéit; hnsz-harminez rőfnyi magasságban, hét emelotre 
voltak osztva s különbözö szinü hét, nagy üres viasz-gömb által képez
tettek. A legalsó négy-öt rőfnyi ki'irülettel birt s egymá~felé helyezve 
fokozatosan ltisebbedtek; rajtok l;iiriiskiiriilmadarak, állatok, gyümiil
csök, tükrlik voltak, ugy !.ogy minacnik pálma egy ki!! világot képezett, 
jelvevolt a világ-erőnek, melly folytonnilan tr-rmelN áthatja a hét kört. A 
pálmamenethez szükséges tér megnyerés!' végett néhány ntcza kiszéles
bittetett, a tetők leemeltettek, több ház Jerontatott Másnap a vezirek 
mutatták be ajándékaikat i a nagyvezír Sinan az atya-suitánnak gaz
dagon fölszerelt, aranytbl fénylll, ~yiingyiikl<el kivnrrt CHÓtárokkal 
diszitett 1it, a finnak l1árom lovat s nrgyvetwzPr zeeltino értékii rnhát 
ajándékozott i Siawus basa, másou-vczir, uyolcz lovat ~ bnszezer zc
chino értékü arany szövetü három öltiinyt ajánlott fel; Mesih basa, a 
harmadik herélt vezir, négy lovat, azok közől kettlit nyereggel és 
szerszáruokkal, és százötven öltönyt harminczezer zechino értékben: 
Mohammed basa, a gerrah, azaz sebész, hi azért neveztetett igy, mert 
mint a suitan borbélya emeltetett vezirHégre, kiirülbeliil tizenötezer 
zechino érték ü lovakat, öltönyöket, rabszolgákat és ezüstneműeket; 
Osman kiajabég vagy belügyminister Bük ezüstkészletet, mellyek az 
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azokat vivő georgiai és cserkesz ifjakkal együtt tízezer zechinóra be
csültettek. 

Az ünnepély napjai alatt száznál több görög, albán és rhatiai 
jelentkezett az islam fölvételére j ftidetlen fővel egy ujjukat tartották 
fel, s a szeraljba vezettetvén, körülmetéltettek; a körülmetélt kereez
tények e n_yája mintegy előjátékul szolgált a fejedelem körülmetálte
tésének. Esténként a piaezra ezernél több rizszsel telt tál tétetett ki, 
mellyek mindenikc egy keny<irrel volt befödve, s tizenhat-husz 
egészben megsütött ökör, szarvakkal, körm.ökkol. A nép rárohant a 
kitett eleségre, s a tér egyszerre rizszsol s a széttört tálak cserepeivel 
lett behintve. Az arsenal kétszáz rabszolgája rögtön megtisztította 
azt, s félszázad tömlö hm·dár felöntöztc, mihelyt legkisebb por kelet
kezett. Beállván az éj, százötven nagy lámpás s az emlitett világitó 
fa gyujtatott meg; a tüzjátékok nappali fényt Yetettek a hyppod
romra s a városra. Következő napon megjelent az ötszáz tömlős em
ber, grotesk alakokban és csoportokban. Dervisek, szemfényvesztök, 
küzdök, kötéltánczosok, majomvezetök, mindenféle zenészek szóra
koztatták és mulattatták a népet hcmpergésökkel, ugrálásukkal, küz
dés és másféle gyakorlatokkaL Este szinlelt rohamot rendeztek egy 
magyar czölöpzet ellen, a hol is lándzsák helyett botokkal és tárcsák 
helyett vánkossal fegyverzett ostromlók támadtak, visszaverettek, 
eltörték nyársnikat, kardot ugrottak; végre a czölöpzet be vétetett, 
felgyujtatott, leromboltatott. Következő napon a császári követ, Prey
ner ur, tizenkét kamarás által hivatott meg az ünnepélyre, kik egy 
czukorsüteményckkel telt tálat vittek neki A perzsa már két nappal 
előbb elfoglalta helyét, l•asonlóképen a lengyel Philippovszky. 

A császári követ hat köteg czoboly-bö1·t vitt ajándékba, mellyek 
mindcuikc negyven darabot t:u·talruazott ezer zcchiuo értékben, és 
négy szelindeket j az erdélyi követ, Szalánczy László, tizenkét kettős 
alju ezüst serlcget, tizenkét :;zép müvü ezüst tálat, két medenczét, 
négy karos gyertyatartót, mellyek részben aranyozottak voltak; 
Moldva, Oláhország és a ragusaiak vajdái ezüst serlegeket, csészé
ket, órákat; a tatár khan hat köteg czobolyt, ugyanannyi prém-öl
tönyt, öt köteg nyest-bőrt, hat hermelin-öltönyt a nők részére, hat 
tengeriló-fogat, és husz keresztény ifjut foglyokuL Fez és Marokko 
suitánjának követei gyöngyházzal kirakott ládácskában, egy gyön
gyökkel ékesitett beretvát, két aranyhimzésli szönyeget és négyet 
selyemből fa és virág himzésekkel, egy zabolát arany és drágakö glim
bökkel, egy gyémántoktól tündöklő fekete kocsag-forgót, egy viziló
cséket, gyöngyökkel és drágakövekkel kirakott kengyelvasakat1 so~ 
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köteg selyem, négy köteg a1·any "zövetet, sok aranyba foglalt gyön
gyöt, és negyvenezer adópénzt. A dervisek több órán át folytatták 
tánczukat, a mórok mint Satirok lejtettek, mások álnrczban, szarvak
kal és börbe öltözve a piacz körül hevertek. Éjjel igen szép meater
eéges tüzes tornyokat, sátrakat, szökökutakat, reptilö-lovaka:t világi
tottak meg, s azalatt medvéket, rókákat, ebeket bocsátottak azét a 
nép között farkukon és hátukon égö fáklyákkal és röppentyükkel, 
nagy mulatságukra a nemes uraknak, kik jót nevettek a megijedt 
nép háta mögött. Az égö és pattogó röppentyiik között költők nász
énekeket olvastak fel a nagyvezír előtt, mellyek tulzásain és nagyi
tásain meglátszott az öket környező tüz lázas hatása. A mórok tán
czai s a zsidók bohóskodásai egész éjfélig nyujtották az ünnepélyt. 
A következő nap ajanicsar tisztek lakmározására volt szánva, kik 
százhetven asztalnál vendégeskedtek, mellyek mindenike tizennégy 
teritékkel volt ellátva. A nagyvezír s a janicsárok agá.ja vitték a házi 
ur szerepét, s a fegyvergyár kovácsai azoigáltak ki az asztaloknáL A 
solak-r k és a peiki-k, azaz a suitán íjász és alabardas testőrei, ügyes
séget fejtettek ki a nyilak és nyársak röpitésében, s vasba és bronz ha 
voltak öltözve, mellvérttel és sisakkal. A császári követ kiséretével ló
háton a piaezra ment és eltoglalta páholyát, honnan szemlélöje volt a 
medve- és majom-vezetök ugrálásainak, a dervisek és sofik körtán':!zá
nak,a spahik lovag-müvészetének, sa héberek és egyiptomiak hüvészi 
mutatványainak. Junius 9-kén a theologus jogtudósok, a muftik és 
kadiaskerik, a kadik és naibok, a muderrik, chodzsák, a seikek és 
imámok vendégeltettek meg hetven asztalnál. Majd hetven kocsi ér
kezett megrakva apródokkal, kik mint sipalgok elhagyván drinápolyi 
kamráikat, a suitan kézcsókolására jöttek. A t1~ren két várkastély 
emelkedett; az egyik nagyobb, me ily mint a muzulmanoké szere
pel t sárga és vörös lobogókkal, szemközt a suitan páholyával; a má
sik kisebb, keresztény lobogóval, mcllyen több kék és veres kereszt 
volt látható fehér mezöben. E kastélyok kölcsi)nösen bombázták egy
mást; az első őrsége egészen a másodiknak falaiig tolta előre futó
árkait és tüzérségét; ennek falai összeomoltak s négy sertés rohant 
elő belőle, mellyekkel a keresztény hatalmakra czéloztak, kiknek 
követei jelen voltak a~ ünnepélyen ; s hogy még nagyobb legyen a 
gúny, a császári követ házából egy sertést vezettek elő, mellyet há
rom oroszlánnal tépettek ezét. Héberek és mórok bohó tánczokat 
jártak. Másnap a császári követ akarta benyujtani ajándékát, melly 
három drága gyürüböl, öt más ékszerből és két pompás éremböl ál
lott, az egész negyvenezer zechino érték ü; de értésére esvén, hogy a 
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velenezei Soranzo megelőzte, az ünnepély utánra hagyta a dolgot, a 
akkor nagy kihallgatáson adta át- a suitánnak azokat. V eleneze ajll.n
dékai ezüatnemiiek és aranyazövetek voltak, mellyek értéke ötöd
réazét tette a fentebb emlitett összegnek. 

Junius ll-én, midön a spahik vendégeltettek meg, kezdődtek a 
müvészi testUletek ünnepélyes menetei, mellyek huszonegy napon ll.t 
tartottak, minden jót kivánvác a suitánnak imáikkal és áldásaikkaL 
A különbözö testületek müveik egy-e'\'y példányával kedveskedtek 
s viszonzásul két marok uj aspert kaptak. Mindnyá.jan vetélkedtek a 
szép ruhákban és bizarr diszitésekben, de különösen tanonczaik fel· 
ékesitéseben, mellyek rendben mutattattak be a sultánnak. A mint a 
dervisek, kiknek testvérületéhez tartűzott e vagy ama testület, ki
fejezték azokott jókivánataikat a nagyurnak, a chodzsa beszéde zajos 
és átalános Am i n ! am i n! kiáltásokkal fejeztetett be. A menetet a 
nöi föveg- és lábbeli-készítök nyitották meg, mi talán bók akart lenni 
a sultánák iránt. A föveg- és csizma-készítök arany-ezüst szövetü lo
bogókkal, szines mannyezetek alatt lépdeltek, mellyek neve (balda
chin) mutatja, hogy a középkorban Baldachnak nevezett Bagdad 
városból származtak. Egy veres arczu csizmadia-legény, arany szö
vetbe öltözve, egy aranynyal hímzett piros szattyánból készült nagy 
csizmát adott át a sultánnak. Aztán több hordozható bolt következett 
árny- és chinai modoru bábjátékok kal, s néhány héber nemet és spa· 
nyol katonának öltözve, mások pedig teknöczök módjára paizsokkal 
fedve. Éjjel egy kötélen sok lámpást gyujtottak meg olly módon el
rendezve, hogy Pythagoras ötszögét képezték, mellyet ök Salamon 
pecsétjének neveztek. A gyapot-munkások gyapotból alakitott orosz
lánokat es tengeri szörnyeket, buzogányokat és csillagokat hor
dozlak, illy módon e puha anyagban a legkeményebb tárgyakat 
utánozván, Másnap a tüzérek és fegyverkovácsok vendégeltettek 
meg. A fértilábbeli-készitök és nyereggyártók eiül mentek, egy roppant 
szattyán csizmát, sárga papucsokat s nél1ány, levelekbe göngyölt 
póznát emelvén, mintha lomh·botok lettek volna. A nyereggyártók 
hat keréken egy járdaló boltot buztak, mellyben néhányan winden
féle nyergek és lőszerszámok készitésével foglalkoztak. A kaftán és 
selyem öltöny-redőzök vörös és sárga-vörös damaszk lobogó alatt 
lépdeltek; mintegy ötve:;, selyembe öltözött gyermek egy kocsit vett 
körül, mellyen egy gyermek a kerek márványasztal helyett meatere 
beretvált fején fáczolta a selymet. Leszállván az éj, Uluge Ali kapu
dán basa tüzijátékot rendezett, melly hajókat, tornyokat, kastélyokat 
és elefántokat ábrázoló szép rajzaival minden elöbbit felülmult, 4 
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büvészek és kötéltánczoilok ügyességök és veszélyes ugrásaikkal bit
mulatba ejtették a népet, rnelly összecsoportosulván tátott szájjal 
szemlélte öket. Junius 14-én a. spahik rendezlek torn!ljátékot; s rni
ként a keresztények illynem ü játékain török ·és mór fők vétetnek 
czélba, ugy itt frank és keresztény fök, német sisakok és magyar 
kalpagok használtattak czélpontul. Sokaili özvegyének rabszolgái, 
kik körülbelül kilenczszázan voltak, kardok és íjak köziitt járt táncz
ban szent György csatáját ábrázolták a eárkány ellen. Azután két 
gálya következett, mellyek ugy tüntettek fel, mint.ha a tengeren usz
tak volna; az egyik megcsáki y áztatott, s elfogatvü.n diadalban vite
tett, maga után huzva lobogóját. Ugyanazon özvegynek házi zenekara 
egy mythologiai mimjátékfélét is adott elő; a harsonák, flóták és he· 
gedük zajában egy olasz viaskodó Cupidónak öltözött gyermeket tá
madott meg, előbb bizelgésekkel, azután erijvel; ekkor egy lándzsá
val fölfegyverzett leány, melly Dianna egy nympháját vagy AmD.zont 
ábrázolt, elüzte a merész ellenséget s meg~zabadirotta a gyermeket; 
kétszeresen szellemes inventio, mert egy suitana han!méböl került ki. 
Következő reggelen az arany és ezlist-fonók s a czukráfzok tartottak 
menetet; előbbiek a nevezett fétneket fonták, utóbbiak czukor és 
méz szálakat nyujtottak, utfmozni igyekezvén szinben az arany és 
ezllst fonalakat A spahik és silidarak a közben szabályos négyesben 
futottak szembe cgymás:-Jal, megütötték az arauy gombot, melly egy 
magas rúdra volt felti.izvc, s páron\...iut távoztak; kettö közUlök, ara
nyozott régi görög fegyverzetbe iiltözve, egyetlen lovon ü!t, miként a 
keresztes háboruk idején a ternplariusok és fcgyvm·hordozóik szaktak 
volt; előbb az egy ik fölemelkedett, a má~ik fej·'rc állott; aztán egy
szerre mindkettö a nyeregbe velette magát ; <:s .·ol: j:ttéld.t adták el ö 
a mameluk lovar3ágnak, mdly júval régibh :1z ang<>lnál. 

Követkczii napon a dcrvisek orditás, kürtltucz, ttizevé~, tiírvetés 
s más egyéb gyakorlataikkal fclülmulni igyekeztek a szemfényvesz
tök mesterségcit, a vivók csclfog:í.sait s a tornákat. l:<'olytonos A ll a h 
és H u! kiáltások kijzött tánczokat j{trtal<, izzó vasat f,lgtak száj ukba, 
kést nyeltek stb., ugy hogy az utczákou, mellyeken elhaladtak, a nők, 
kiknek tiltva volt a téren mcgjelcmni, sohajtoztak, sírtak, kiáltoztak 
ajtatosság és megindulásbóL Egy a dcrvi~ek közöl kigyókkal telt 
hordóba vetette magát, s nyugodtan maradt ott; másik követ téletett 
mellére, mellyet nyolcz ember alig birt fölemelni, s kalapácsokkal 
törette szét magáLl; egy harmadik c~ckély táV<Jlban felállitott ké~ck 
és kardélek közölt tánczol t. A tiizjáték ez éjjel egy erd öt és kertet 
ábrázolt ciprusokkal1 mellyet egy görög áldozár l{éazitett és vitt ki. 
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Napfeljöttével a dyemfonók, a kötél- PR bál6-gyártók jelentkeztek 
aranynyal áttört és szegély z ett furc~a és k ülönféle szabás u kalapok
kal, sapkáf.:kal. A pástétom és szörbkészitök menetltözben hajlongtak, 
s mindenféle szinü szörböket osztogattak; a szövt'ik a legfinomabb 
vásznat ajándékozták a sultónnnk j a vargák n~gy és kerek bör asztal
takarókat, mellyek aranynyal voltak varrva, s val'rás nélküli vizes 
palaczkokat aj:índékoztak sziutén blíl'bűl. A következő napon a ru
milii beglerbég, mint dugundzsi vagy az ünnep!Hy igazgatúja, vcndé
gdtetett m·~g egy ;;átor aiatt.. A gyiirui)}c:;kcreskedlík hosszu mdakra 
füzve hozták a gyümölcsüket; a czérnaárusok s a bőrkötény-gyártók 
elhomályosíttattak a fpny és pnmpa által, mellyct az aranymüvesek 
éd ékszerés;"ck kifejtettek, kik íiket követték s kik háromszáznál több 
aranysziivctbe öltöztetet1 ifJut vczcttrk j :l csút:í.rók éH viaszgyertyák 
gyárti>i a bemutatott tárgyak nagysága által tüntdték ki magukat. A 
lakoma napján, melly, a fazekasok s a l{.takaró:;yárUJk után, a kapn
dan basa s a flotta k11pitányai tiszteletérc rendeztetett, a perai és 
g<J!atai görö:;iik tartottak nwllctet négy szinü, vörös, sárga, kék és 
fehér, négyHzegii lobogó alatt. Legdül öiveu pár· lepdelt vere~ mel
lénybeu, melly alúl kinyulott az ing phrygiai szabá~u égszin Rnpkában, 
czombjaikon apró cscngctyültkel, s kezökben meztclcn karddal. Egy 
clkülüuitett csapat egy g·Jrüg- testvérületet ábrázolt; harminez gyer
mek e ncrnzethiíl, arany :<t.iivetbe iiltüzvc, gyöngyökkel és dnígakö
vekkel szc<:;élyzett foketc L;ir;ony sapkákkal, s ugyanannyian leá
nyoknak iiltiizve, előzték meg a jr·gyesck fölött vitt mennyezetet, 
mcllyct ismrltaz cliíbbiekhez hasonlúan öltütött gym·mekck kiivcttck. 
A két résr, ekkor egy sajáts;\gos tanczot kezdett járni; az első 
száz az alexandriai szcm/nnet.lrn tánczot adta dü, rnelly a dözt~ölö 
papok tivornyáinak cmlékét tartja fen ; a m:íso!lik r·é:JZ a szemérmes 
romaikát, mcllynck bonyu!ult fordulatai a tiimkeleg- ös~;zcvis:,;zaságat 

utánozzák. Azután a d.scbcdsck vagy fcgyvcrkuvácsuk jütlcl<, száz régi 
aranyozott fcgyverzcttel, gyárh·án éti tisztogatván a fegyvereket i a 
könyv!tötiílc éz papirszineziík, papir-lobogók s különfélekép szi;1ezdt 
papirha iiltüztcte\.t százharmincz ifju kisérctéi.Jeu, egy hordozható 
holtut emeltek, mellynek alsó részében egy gyermek papirt simított, 
felsöbb részében pedig három más a Korant olvasta; ezeket követték 
a matrácz-késziti.ík, ötven gyermekkel, kik mind arany szövetbe 
voltak öltöztetve s arany párnákon s váuko~okon iiltek; a tükör- és 
csésze-miivesek szintén ötven gyermeket vezettele, kik tükrökkel 
voltak körülvéve, miért is az azok által vi.;szavcrt napfény miatt 
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alig lehetett rájok nézni j ezután a fésü-gyártók következtek, melly 
eszköz minden öltöző-szoba asztalán nélkülözbetlen. 

Huszonegy napon át tartottak e szemlék a kézmüves testületek 
fölött, a következő tizenhét alatt a gyapju- és len-festők, a lándzsa és 
dárdanyél-készitök, az óc~karuha-árulók, a héber szabók, nyereg
gyártók, a czigány kovácsok, a lőpor-gyártó héberek, a rézmüvesek, 
a mandula-árusok, halászok mutatták be magukat. A damaszkból dol
gozók harminczhét rudon különféle gazdag szöveteket tartottak fel
emelve j a könyvárusoknak nem volt zenéj ök, miként a többi testületek
nek, hanem a helyett derviseket alkalm az tak, kik A ll a h l H u ! ki
aUtásokat hallattak. Azután a hüvelykujjon viseltetni azokott csont
gyürük készítői voltak láthatók, melly gyürük az ijak ravaszának 
felvonására használtattak; továbbá a szövök és földmüvesek, a ros
tások és czinöntők, a szücsök, nyil-készítők, a gyógyszer, ftl és virág
árusok j a sajt vagy széna-árusok, lobogó nélkül, egy felkantározott 
ökröt vezettek. Azután következtek a kötélgyártók, a nemez, tü, bőr, 
kés, hüvely, er:5zény-készitők, a papírban metszők, a sziksó és terjék
kereskedők, a vizhordók, a kengyelvas-ezüstözők, sátor-készítők, 

varrók, lakatosok, czigányok, gyárosok, csizmadiák, kéményseprök, 
a kis badsastan sa buzatej-árusok, a turbán-készítők. E menetek kö
zepette a budai kormányzó basa nyujtotta be ajándékát, melly ötven 
ifjuból, kilencz kocsiból, kilencz szablyából, kilencz buzogányból, 
kilencz órából állott, a tatárok e kedvencz számát fogadván el. Az
után jöttek az üvegesek, hordál'ok, a csizmához szükséges va11munkák 
készítői, a reszelő és fe jszemetszök, a szórólapát és seprőkészitők, a 
foltozók, vaskereskedők, a görög nöczipészek, mosók, üstkészitők, 

fürészgyárlók, a borbélyok hordozható bolttal, mellyben gyermekek 
nyírták egymást j a turbán-árusok, mérleg-készitök, zsirkereskedők, 

a közönséges szakácsok, pástétom-készítők, fagygyúgyertyamártók, 
s a gytimölcsárusok. Azután az iskolás gyermekek mestereikkel, a 
fapapucs-készítök, esztergályosok, puskamüvesek, borjuláb - fözök, 
szögkovácsok, wészárosok, kefekötők. E napon a Goletta (szorosut) 
megrohanásának látványa rendeztetett Sinan basa által. A következő 
napon jöttek a szállitmányok és átkelések vezetéSi; az olló, sarkan
tyu, lámpa, ten ta tartó -készítők; az építészeti-fa ftirészelök, szalag
szövök, füszedők, pi n térek, pásztorok, madarászok, a fördöszolgák, a 
fürdéshez kivántató készülékekkel, minök a török kötény, tükör, üs
tök, lámpások, vödrök, korsók, tojás, beretválkozó eszközök s más 
hasonlók. Azután a moldvai pásztorok, a c11izmavarráshoz szükséges 
~tt3fkö:lfök készítői, a pénzverők1 az olaj és sertészsir-árusok, az albá-
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niai szappan-kereskedők, A héberek egy nagy kastélyt hordoztak, 
visszanyerni remélvén a már előbb birt jogot, mellyné !fogva sárga 
turbánt vis el het tek. Következtek a tollfes tök, épületfakereskedök, 
öszvérhajtsárok, sza bók, aprólék-kereskedők, ácsok, a z uti-böröndök 
bevonúi, a tánczosok, zenészek, kávésok,játékház-tar t ók, l ókupcczek, 
egyiptomi kereskedők, napszámosok; az épitésznek alávetett mun
kások, minök a kömüvesek, vésnökök, ácsok, kútásók, vakolók, viz
vezetö-készitök, kályhások, hajóépitők; azután a sze müveg-árusok, 
fes tök, turbán-készitök, egyiptomi sajkamestere k, kosárfonók, s végre 
a bormérök. 

Egy harczjáték Csataldzse falu és Drinápoly között, ezer zechino 
jutalommal, s ezüst és arany pénzek osztogatása, tették az ünnepély 
összes napjai között kiválóvá julius hetedikét, a mellyen Mohammed 
ifju suitán a hyppodromon felállitott seraljban Mohammed basa vezir 
gerrab által körtilmetéltetett. A körülmctéltetés eredménye arany tál
czán a kasseki sultánának, a fejedelem anyjának, a bevérzett kés 
pedig a valide sultánának, a suitán anyjának küldetett. A vezír mü
ködéseért nyolczezer zcchinónyi összeggel julalmaztatott pénzben és 
drágaságokban. A következő napon egy meg'!zeliditett zsiraff és ele
fánt mutatták be mesterségeiket; a lakomák megl!züntek, s minthogy 
a következő napokon nem rendeztettek többé látványossitgok, a nép 
szétoszlott. De tizenkettedik napon a körülmeteltetés után nagy és 
igen kelle mctlen zavart okoztak a janicsárok között néháuy részeg 
ember és rgy szabad személy. A rendörbiztos bántalmaztatott, mert 
janicsáraival meg akart büntetni néhány dözsölö spahit, s a zavarban 
egyet közülök agyonütött. A többi ~pahi a bíztost megkötözte, s illy 
állapotban a byppodromra a suitán dé hurczolták. A janicsárok és 
spahik kölcsönösen fenyegették egymást, ugy hogy csak nagynehe
zen sikertilt a nagyvezirnek, a rum ilii agának és beglerbégnek lecsen
desíteni a zavargásokat. A janicsárok dühösebbek voltak, mert a 
suitán megtagadta tőlök a körülmetéléskor nekik kijárni szokott aján
dékot, okul a pénz sz ükét hozván fel, holott két nappal el öbb ablakon 
át is szórta azt. Csupán azok, kik az ünnepély tartama alatt őrt ál
lottak a téren, jutalmaztattak meg egy erszény zechinóval, és tiz kaf
tánnal tisztjeik részére. E zavar után való napon a suJtánák födött 
kocsiban a byppodromból a császári seraljba tértek vissza, másnap 
pedig az apródok tették ugyanazt. Azután a csausok fölött tartatott 
szem le, kik a jó kivánatok kifejezése után, mellyekre hosszas Am i n! 
am i n! hangzott fel, el utaztak. Ugyanazttette az ötven tömlöhordár is, 
kik a rend s a tér tisztaságának fentartásával voltak megbiz va. ÖtveQ 
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napra az ünnepélyes menet után, melly a seraljb6l a hyppodromba 
vonult, a suitán fiával együtt titokban és korán reggel tért vissza 
palotájába, attól félvén, nehogy a visszatérési ünnepélyt megza
varja a janicsárok és spahik nagy bajjal lecsillapított egyenet
lensége. 

A terjcdclmességet, melylycl e nagy ünnepélyt leirtuk, ki fog
ják mcnteni a b ö források, mellyekct követtünk, az egyenesen e tárgy
ról it·ott munkák, B még inkább azon körülmény, hogy több évvel 
megclözülcg Arnurat követségeiuek és diplomatiai érintkezéseinek 
czPlpontja lévén e körülmetélés, niÍntegy gyúpontul szolgalt az, melly
ben a külhódolat s a belső müveltség sug.irai mind összefutottak. A 
legnagyobb világot vetik ezek az ottoman birodalom nagysigára és 
hatalmára, melly akkoriban még méltán félelmet kelthetett az összes 
keresztény államokban; szemcink elé állitják az udvar fényüzését s 
a nagyok gazdagságát; megismertetnek a nép ízlésével és mulatsá
gaival, a müvé.;zeteket előmozdító ipar állapotával, s a különbözö 
munkák alosztályozásával, mit világosan mutat a menet, mellyben 
legalább is kétszáz, saját törvényeik által szabályozott testület 
vett részt. :.-=-

De Hammer, Il. könyv. 

G) 422-ik laphoz. 

Tlit·ök ünnepélyek f61.'i-böl. 

A sult:í.u elfeledte a cbotzimi vereséget a kettős nász, vagyis fia 
körülmetéltetése s leánya kiházasítása ünnepélyeinek előkészületei 
közepett, mellyek nagyszerüségével akarta a legközelebbi tavaszon 
meglepni Drinápoly lakosait. De bármilly fényesek lettek légyen is 
azok, mind tartarora mind pompára nézve jóval hátrább maradtak a 
III. Amurat alatt rendezettek től. Akkoriban egyenesen e végből Bécs
be, V t:leLc-"ébe, F'rauc:liaországba és Lengyelhonba kü!dött követek 
által kérettek fel a császár, a király, a doge személyes megjelenésre, 
kik mindnyájan kimentvén magukat, rendkivüli követeket küldöttek. 
Ez alkalommal illy követségek nem menesztettek, vagy az idő rövid
sége miatt, vagy hogy ne látszassék, mintha nászajándékokat akar
nának kérni, s talán mert attól is féltek, hogy a me~hivás nem fogna 
rendkivüli követ küldésével viszonoztatni. E szcrint az európai ki
rályok megmenekültek e kellemetlenségtöl; de a birodalom keresz
tény alattvalóJ, adókkal terbeltelvén az ünnepélyi költségek fedezése 
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végett, szánalomra ruéltó állapotha jutottak; minden giirilg család 
harmincz aspert tartozott befizetni, s Drinápoly ban minden, ft~jadil. 
köteles tiz családtól hat ryúkot, két hizot.t ludat és négy réczét kiván
tak; azonfelül a1. iisszes kf'l'esztény és I.JélBr család0knak hozzá ke~
lett járulniok egy czinezett nagrzrwii t·r~z ii~t Iciihsége ihez. Konstltn· 
tinápolyból 11 lf'giigyesebb mesterek, perzsa l<lizd(ílt, lditi·ltánczosr•l•. 
hilvészek, Lohócznk hivatta!( tm~g; a kéj ha j·'lk ó~ cwlnnkok építé~·~ 

\'égett n bagnóhbl szállitottak nagy számmal gályarabokat; sil t V c 
lenczéből is ak:;~.rtak szinészeket éi énekesekf•t hozatni egy uagy8ze!'ii 

dalmüi clöadásra, de a korm:inyzb, Q.uirini, kivonta m::.gát ez aclú 
alól, azt hozván fel mcntségül, miszl'rint IPgal:íblJ egy év kivántatnl~k 
azok előkerítése és fiilszcreléséro. 

A nagyvezír, ki a defterdárral egyiitt az il n ne pél y reudezésével 
megbizatott, intézte a császári sátor kivonulását a seraljból harsonil, 
dob, tárogató-szó között. A kiséret félholdat képezett a seralj előtt, 
mellyhez közel, a félbo1u egyik végén, a fekete heréltek sátorai vol
tak felállit va 1 egész a császári sátorok ig, hol hat láb m:-~gas két kis 

kioszk emeltetett a suitán és Mustafa hercZf~g részére. Azután a nagy 
vezír, a kedvenez vezir, a kaimakan é.i deftrrd<ír sátoraik, végre :t 

janicsárolt törzstisztsége követkczt~k, s ez képezte a félhold másik 
végét. Az iínnPpély rlsií napja a vezit·clt lltl'tH•t<;nek t;H azok lakom{t
jának volt szP.ntelve. A nagyvezit·, a kl'•lvruez vt>zir, :1 kaimakan, a 
defterdár, a nishandzsi basa imncpics pd·mruh.1kbau voltak, fcltl: •. 

atlasz alsó iiltönynyel és nagy turbánnal, nwllynt. széles arany c~iik 
vett kiiriil, mint :wany kigyll. A c::~ászári sátorolt eWtt felllilitott test

(írük, az al~tl>árdasnk és ijl\szolt, a pot·oszl!'•l' é::~ futárok, a ('sauwk 
és karnaritsok a legnag·yobb ti~ztdet.tPI ltajtották meg magukat. A 
vezif(~k nagy kerek sátorokban tartották lakomájul,at; lakoma után 
más hosszukáij sátorok alatt, mellyek a szófákat ái'Uyékozták, a tán
czokat, ugrásokat, kiizdéseket, biivészeti játékokat szemléllék, éjjel 

pedig a tüzjátékokat, mikiizhen medvék, chP.k, szamamk bocsáttat
tak el, mdlyek tf'stökhöz kiitiit.t rakétákkal a nép között futkostak, 
nagy mulatságám a nemességnrk Következi) napou a mufti kör

nyezve a kadiasket·ek és rnolláhk által, a Korán egy tudományos 
értelmezését olvasta fel a suitán elött; harmadik nap a chadzsa szó
nok W ani a kolostorok és szerzetei rcndek seikjeit vezette elő, kik
nek mulat~ágára néhány teriak, vagyis mákony-ittas által versenyt 
futtattak: kissé llértö mulatt~ág, mert a dervi~ek között sok kedvelője 

volt e vidá~itó szernek. A negyedik, ötödik, hatodik, hetedik napon 

a spahik, a janicRárok tisztjei, a kengy"ltartók 11 a csál'zári istállók 
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ur ai vendégel tettek meg j nyolczadik napon az irodák, a díván s a 
kamarák felügyelői j kilencz'ediken a tüzérek s a fegyvergyár ková
csai. Tizedik napon Mustafa herezeg s tdtnörökös a vezirek s külö
nöse n a föhb ulemák által nagy pompáva l a régi seraljhól atyja kéz
csókolására vezettetett, mE" ily alkalom mal a mutti a azokott imát 
mondotta; tizenegyedik napon a város népessége vendégeltetett meg; 
a tizenkettediken, melly a próféta születésnapja volt, a mo&heában 
megtartott isteni tisztelet s a vezirek puskatiize után, egy ágyulövés 
jelezte a körülmetéltetést. 

A nagyvezír s a kupola vezirei a suitán által prémöltönyökkel 
és lovakkal ajándékoztattak meg, mellyek ezerszámai egyenké~.ot ezer 
tallért értek. A körülmetéltetés a belső karurában történt, a nagyvezit· 
és mufti, a vezirek és hdiaskerek jelenlétében. A kisfaraga karjain 
tJ!.rtotta a herczeget, a nagyvezír és a kedvencz vezir kezeit fogták, a 
kaimakan szemeit födte el. A jól sikerült körülmetélés bizonyitéka a 
sebész állal egy drágaköves arany tálczán nyujtatott át a sultánnak, 
ki dicséretben és jutalomban részesité azt. A kistaraga aztán e becses 
zálogot a suJtánák karurájába vitte, hol szemlére tétetett ki ; a suitá
nák a herezeg vígasztalására siettek fájdalmaiban. Az anya-sultana, 
a nagy kasseki ~;ul tana, a kis kasseki !mltana, az uj kegyencz, könye
ket hullattak, de kölönböző okokból; a valide félelmében, nehogy a 
körülmetélés másoclsziilötte, Suleiman megöletését vonja maga után, 
melly már rég óta terveztetett; a gyermek anyja, öt·ömében, hogy az 
a koronaörökös; a kis kegyencz boszuságból és irigységböl, hogy 
neki nincs trónörökös fia. Egy ágyulövés a seraljból jelezte a mütét 
szerenesés kimenetelét a sátoroknak és a városnak. A következő há
rom n ap késö éji g ny u ló lakomák, látványok, menetek, ajándékozások 
és tüzjátékok között telt el. Legszebb látványt nyujtottak Érsek
ujvár, Candia és Kaminiec crűuük, mdlyeket a nagyvezír magyar, 
velenezei és lengyel hadjáratában hódított meg, s mellyek most élet
htlen ábrázultattak, a mosheákat és bástyákat is ki lehetvén azokon 
venni; ez álerődök ostrom alá fogatván, bevétet.tek, s réRzint a légbe 
röpittettek, részint épen megmaradtak a lángok között. Látni lehetett 
néhány maltoi hajót is, mellyeket a berberektől fogtak el, s másokat, 
mellyek mesterkélt tfizben égve verseket tüntettek fel a suitán dicsé
retére. Minden ebéd után a város különféle kézmüves-testUletei tar
tottak meneteket, miközben mesterségök szerszámait llordozták, s 
ajándékaikat egy e végre rendelt szúnyegre hányták, miért is az illy 
ajándékok a lomnak neveztettek. A csizmadiák egy pár himzett és 
drágakövekkel kirakott csizmát ajándékoztak ; a si.itök és mészárosok 
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bársony párnákat és drága perzsa szöveteket j az aranymi\vesek ajan
déka egy kertet ábrázolt, mellyben ezllst ciprusokon fülemilék zellg
tek j a kovácsok ezüst ló patkót adtak; az üstkészítök ezüst meden
czék et; a selyemmunkások szönyegeket j a fegyvergyártók négy 
szablyát aranyozott ezüst tokkal, s agát, al oe és tengeri-ló-fogból 
készült markolattal j a kömüvesek egy ólommal födött hordozható 
kioszkot három szökökuttal j a szabók nem ruhákat ajándékoztalc, 
hanem négy medenczét, négy illat és négy fíistölöszer téhelyt. 

A nagyszerü ajándékokhoz méltók voltak a menetek, mellyek 
közöl szépségök által leginkább kitüntek az aranymüvesek, kere<~

kedök és szücsökéi. Az elsők örményeknek, hébereknek és perzsák
nak voltak öltözve; s egy, négy öszvér által vont bolt elvakitotta a 
szemet fényes köveivel; a kereskedö-segédek, számra kétszázan, 
tigris bőrbe voltak öltözve, oldalukon szablyával s hátukon paizszsal, 
harczi pha)anxot képezvén j a szücsök gyapjuval kitömött állatbőrii 
ket vittek hátukon, mellyekkel kereskedni azoktak j s igy lehetett 
ott látni oroszlánokat, tigriseket, párduczokat, medvéket, farkasokat, 
rókákat, hiúzoka t, ny estet, czobolyt, közönséges m enyéteket, erdei 
és házi nyulakat, ebeket és macskákat. Tigris börbe iHtözött harmincz
hat ember egy kamarát hordozott, melly egészen czoboly és más 
drága böJ·ökkel volt födve, s ez képezte a fényüzés diadalát a török 
udvarnál, melly annyira kedvelte a prémböröket, E testületi mene
tek legnagyobb részét papirha vagy szalmába öltözött bobúcz követte, 
kezében bottal, melylyel üdvözölte a nézőket, s kül önösen a nőket, 
kik fátyolukkal födték be szájukat, hogy elrejtsék nevetésöket, vagy 
ezétnyitott ujjaikkal takarták el szemöket, hogy lopva annál jobban 
láthassanak. Huszonnégy nagy és kis nászgyertya jelképezte az ünne
pélyt j a két nagyot, mellyek árbocz magasságuak voltak, száz rab
szolga vitte két lobogóval ellátott hat rudon, s tizenhat más átvetö 
rudon. E pálmák a seralj előtt állittattak fel mint abeliskek j mind
egyik tizenkét emelvényből és félholddal diszitett sapka alaku ara
nyozott oszlopfőböJ állott, me Ily alatt Ic ét oldalt egymás fölé hat 
zászló helyeztetett el tizenkét repkedő lobogócskával. Az alsó osz
tályban tizenkét edényben váltakozva hat ciprus és hat meeterkélt 
virágszál állott j a második egy, virágok és zöldágakból font véd
kalapot képezett, különbözö szinü tizenkét ötszöggel, mellyek tizenkét 
roppant nagy drágakövet ábrázoltak j a harmadik osztály ollyan volt 
mint az elsö, a negyedik olly an mint a második j az ötödiket meg
gyujtott tizenkét viaszgyertya-gyürü képezte j a többi hét mindmeg
annyi virág és gyümölcs-kalap volt, mellyek fölfelé fokozatOBilO ki· 
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sebbedtek, ~'gy vidgold\ul és gy limúlcsiik kt>l terh d t, igen magas és 

vagtag ft~nyes pálmát képezvén, melly jf'IVP- a termii f>:s termékenyitói 

eré!nek. A \'rzirek és birodalmi kormányzók !l:iándékai, mellyek az álla· 

rui ~ZPrtartáskiinyv lnjstJ·omában vannrLk b~j~'gyezvt>, bizonyitják ama 
lwr pompaszt•retetét c!s izl~sét. Dr~ :t mnfti t!S nagyvezír szern~bt·n bi

zonyos::m leg~ ze· bh iiu1wpély volt, a hit é~ a birodalom tilh·ét teltintvP-, 

n köJ·iilmet{,lé!l, melly hftroml'zeJ· kei'r!~zt~ny gy>'J'lllP.lwn vitetett vég

be, !tik a hathen·g rész~re raboltattak : rendltiviili katona-álli

tás, mar:ld\·ány:t a ~·~ginclk, lllt!lly a jaHicsirokra nézve volt szo

kásban. 

'l'izenüt napr·a a lwr('zeg kiirülmetéltetéiii üuiwpélye ut:in Kadis

h ának, a suitán le{! nyának 11ásza iillDt~peltetr.tt, kit a mlÍsodik h:egyencz 

vezir Mustafa Lasa vett niiül, s ez iiunepélyek isrnH tizenöt napon át 

tar·tattak bevonuláso k, menetek, lakomák é11 látványok kal. A defter

dar vezi1· a suitán egy hattisllCrife által a jegyes bevezetői tisztségével 

ruháztatott feL A nyát· lc~ghoHszabb napjának ciiiestéjén a seraljba 

vitetett a j•'gy~jándék, mellyet. a jegyes adott, s mclly n i::; h a n-nak 

va~y jelnek neveztetett. Egy esapat j:uJÍl'qár tizennégy ezrerles~el s 

a kiajabéggel nyitotta meg a meuc:td; ezeket ki;vcltc a csau~ basa 

hatYan t· .. ;:•u~,;;.,j; a•wtán a tiizt:rst'g éfl táborszcrck hen··t·alisai, to

vább l'Z~z udvari fnt:ÍJ', 11 a l<amal'ftsolt harmincz, hef;)ziitteket vivií 

c-mLeiTd j a:t.ntáu bm?. j:wie~:lr, miucleuik Hziirbet1énynyel, mdlybi\1 
fa emelkerlett ki ezukrowtt gyiimide!l ágakkal. Más negyvenen hat

nt~gysziigl:iLuyi l;.f.t kPrtet PlllP.Itek ft•jiikiiu, mdly<~k arany kioszkok

l<al s ezilst f~>I'I':\.wkkal volt:ik Ji~zitvt~, 9 virágokkal fiidiitt tíz kosa

rat, telve csPmt>gt'ldtel; husz es:mR i~m{·t Helyem, c,alán sziivetek

kel, fiirdii-sálul< t'H arany himzc\Mii ruhál<kal telt lm~z. nász-kosarat, és 
harruíncznégy más kosa1·at, 111dlyek mindeuikében J.ár·um darab 

dr:iga ruhasziívet vnlt a je;;)(~.; ~;z;'uo~ilr.l. .\z (;k: z<'rckct husz csaus 

vitte czilst tálczítl;.ban himzett po!>zlúkon; állottak peJ ig egy finom 

bát·sony fiikötiíblíl, gyt:m:ínt számyakíutl1 melly(·k korona módra 

emclkedtrk, négy gyé111ánt iivbíil a valitle, a nagy é~ kis ltasseki sa 

jegyes bercwguií ré~zérc; Juhom gy~máut forg•'lLúl, mcllyr~k ez utób

binak, a tróuiirükiis herezcgr;el<, s a )juh;\unak voltak szánva j három 

gyémánt homlokdiszbiil a je~;;yes, a ka:;seki s a kis kasscki leánya 

számára, ki Mustafa kuimakánnak volt jegyesül kiszemelve j két Ko

ránból arany himzésü és drágak/ivekkel kirakott kött:~b,~u, a jegyes 

s a trÓJIÖri;kös ter;tvére ré,;zére j egy pár száz karatoll. smaragd fülbe
valóból, három pár gyémánt karpereczb/il az anya-sult:ma, a kegyeiiez 

suitana ~; a jegyes részére; gyómánt gmuuokhúl a p:Hli~hahnak; rzo· 
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boly, hermelin és hiúz. börökből, bá1·ow kézi lóból gyöngyök, zaffirok, 
r~binok és törökkövektől csillogó csótárokkaL A reinffeodi s. a .def
terdár száz lovas apróddal zárták be a menetet

1 
melly .a hát·em• ajta

jánál a jegyell nevében a kisiliraga által fogadtatott. 
A lakadalom helyéül Mustafa basa palotája rendeztetett be, hol 

hét napon át a vezirek, ulemák, sheikek, a janicsárok, epahik és silih
darak tisztjei s a császári kengyel-tartó urak vendégeltettek meg. 
~yolczadík napon a jegyajándék közszemlére tétetett ki a császári 
kamrában, s ugyanaz nap a kaimaknn Kara Mnstafa czobolylyal di
szitt9tett1 s mint a suitan második vej!'! tiazteltetett. Tizedik napon a 
seraljba hivattak meg a vezíreit és l\adia~;kcrek, hol a mufti az el
jegyzési szertartást hujtolta végre s mindnyájan prémöltönyt kaptak, 
mellyben a kupola-vezirek a völ~gény lakaba szállitott jegyajándék 
elé vonultak. Két, czukorból kéRziilt kert emlékeztetett a görögök és 
rómaiak kerti istenének régi berkeire j negyven pálma jelképezte 
amaz istent j nyolczvanhat öszvér vitte a női pipere-darabokat, mely
lyek részben föl fe cl v.~ lévén, látni lehetett a gyöngy ös vánkosoka t, az 
arany fátyolokat s n tíindöklií drágaköveket. Végül tizenkét kocsi, 
rabszolganökkP.I s hanninezhat, feket·~ heréltekkel, zárta be a me
netet. Három napig tar·tottak a biivészek tla kötéltánczosok mutatv:í
nyai, melly utóbbiak közöl ketteu a Selimije minarettöl a völegény 
palotájáig kifeszített kötélen mE>ntek végig, miközben karjaikon gyt!r
meket tartottak s három ízben több nyilat Jöttek el, Negyedik napon 
a jegyes, kisértetve az 1i~sze~ vezirek és nagyok által, a császári se
raljból a völegényébe vezettetett j két pH lma, magas rnint az árbocz, 
s vastag ruint a körülmetélési ünnepekéi, fZüstböl készült két más 
kisebbel, tette nagyszerU•;~ a menetet. A menyasszony ezüsttei be
vont kocsin ment, mellyet libegő aranylemez-szalagokkal díszített 
hat fehét· ló vont j ezt négy tlHl.s hallo va~ és huszonegy négylovas 
kocsi kísét·tc, mellyek mindenikf.Len két herélt ült, kiknek főnöke a 
menyasszony koesija elölt lovngolt; némi távolban a kasseki sultana, 
a menyasszony anyja következett ezüsttel bevont kocsiban, ki
sérve tíz más kocsitól, mellyekben rabszolganői és heréltjei fog

laltak helyet. A menyasEzony csak szertartásílag vezettetett be a 
nászkamrába, mert igen fiatal lévén, most még csak oda igértetett, 
zálogul a suitán magas kegyének, vagy pedig érdek-hajhaszatból, 
mert a. völegény, hamindjárt a házas~ág végrebajtása elött halt 
volna is meg a menyasszony, a jegyajándék visszatérítése mellett 
özvegyi járulékot tartozott fizetni R császári kincstárnak. A nagy éa 

XVL 57 
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tudós vezirek és emirek, a kadiaske1·ek és molláhk megfüstöltettek, 
ámbra és rózsaviz, kávé és szörb ajándékokat kaptak s prémöltöny
nyel és kaftánokkal tiszteltettP.k meg. 

De Hammer, XLVI .. könyv. 

H) 4 5 2 . i k l a p h o z. 

Spanyol örllkö!iödési háboru. 

- A spanyol örökösödés megváltoztatta Európa két fő hatal
mának állapotát s a többiek viszonyait. Megzavartatott akkor a poli
tikai sulyegyen, mellynek rendszeresitése kétszáz év óta képezte a 
kormányzók czélpontját; a Bourbonok Spanyolország és Nápoly trón
jaira ültek j az osztrák ház Német· Al földre és M ilanóra terjesztette 
ki uralmát j amazok a dyoastiák szaporításával növelték erejöket, 
ez területe nagyobbításávaL Amaz örökösödés Francziaország politi
kai rendszerének elfogadására vezette Spanyolországot; s véget ve. 
tett a régi é>J heves küzdelu•eknek, mellyek a !;zomszédság által kel
tettek s ketté nem vágatbattak. A házasságokban, rnellyek osztrák 
Eleonora és I. Ferencz, francziaországi Erzsébet és Il. Fülöp, osztrák 
Anna és XIII. Lajos, Maria Terezia és XIV. Lajos közeitt köttettek, 
inkább az érdekek szerepeinek miut a hajlamok, s mig béke jött létre 
a családok, megörökíttetett a háboru az országok között. Szükséges 
volt, hogy a két álluru egyike legyőzze vagy sziivetségesévé tegye a 
másikat. Lehetetlen lévén a bekeLlezés hóditás utján és mulékony az 
egység a házasságok által, más módhoz folyamodtak, melly vegyü
léke volt az erőszaknak és jognak, t. i. az erősebb dynastiáját állitani 
fel a gyengébb országban. 

E mód, álczázott leigázás által állitani helyre a XVI. század 
elej én Franczia és Spauyolország k1i zött lllt'gzavart egyetértést, köl
csönösen megkíséreltetett a két csal<id által, mellyek amaz országok 
fölött uralkodtak. E két ország mindegyike, midön e•·ejének teljével 
birt, saját dynastiáj1ít akarta a másikra tolni annak gyenge korában. 
II. Fülöp Spanyolország érdekében tett az iránt kísérletet, a Liga 
zavargásai alatt, midőn kihalt a Valois-k ága; XIV. Lajos Franczia
ország javÁra érvényesitette azt, midön magvaszakadt V. Károly 
férfi ivadékának, egyik is másik is a vérség jogát hozván fel ürügyüL 
Fülöp e jogot a franc.zia monarchia alaptörvényének daczára tolta 
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előtérbe, melly a nőket s azok waradékit kizárja a trónból; 1 forra• 
dalommal akarta azt megsérteni. Lajos szintéo azzallépett eUS, mlnd
amellett hogy atyja éa i', formaszerint lemondottak a jogró), mellyet 
a spanyol törvény a nőknek ad, s gyi!zelemmel sértette meg a kettÖR 
lemondást. 

E szerir.t a két párt ugyauazou czélt tartotta szem előtt, a szom· 
széd ország függösitését; ugyanazon eszközt használták, a gyengébb 
dyoastiának az eriisebb általi helyettesítését; ürügyül ugyanazon 
vérségi jogot hozták fel, melly házasságokból származott; nagy aka
dályok állottak előttök. Francziaországban egy alaptörvény, melly a 
nőket kizárta az örtikösödésből, Spanyolországban a hazájokat el
hagyott királyi herczegnők lemondása a koronáróL Honnét van, hogy 
két nép közrH, mellyek kölcsönösen egymás fegyveres legyőzésére 

törekedtek, két család közől, mellyek megkisérlették egymást kifosz
tani a jog ül'!igye a l att, két ország közől, mellyek felváltva erőt és 
ravaszságot használtak, ~z egyik nem ad testet a tervrajznak, a má
sik kiszioezi azt? ll onnét v an, hogy XIV. Lajos elérte a czélt, mely
lyet meg nem közelithetet t II. Fülöp? Ügyesség, szerencse volt az? 
N em. Hogy két azono~ ten' olly különbözö kimenetelének okát ad
hassak, valami hatható~b küríilmény után kell néznünk, melly uralg 
a képesség fölött s erő t vesz a szerencsén. Két ország s azok egymás 
elleni kölcsönös vállalatainak különböző sorsa nagy részben helyze
töknek tulajdonítandó. 

Az estmények, mellyl'k foglalkoztatják egy nép életét, a szel
lem, me Ilyet sa j átjá vá tesz, a jellem, mellyet felölt, az erkölcsök, 
mellyeket elfogad, a tevékenység, mellyet folytat, vagy a tétlenség, 
mellybe esik, a külbefolyáQ, mellyet gyakorol vagy mellynek alá van 
vetve, nagyban függne!( a földrajzi helyzettől. Ha ez igy van, Spa
nyol- és Francziaor11zág között, mellyck egyike az európai szárazföld 
végső részén, m:hka annak küzpon~jához közel fekszik, egyik a töb
bi népektől távol, másik azokkal folytonos érintkezésben áll, 
nem kerese.ndö hasonlatosság sem történelmöket, sem szellemöket 
illetőleg. 

Spanyolorsz1í.g egy félsziget b;urópa nyugati határán. Egy 
roppant hegyláncz, csupán kút átjárással Európa felé, zárja azt el 
azon oldalon, mellyen a szárazfölddel ÖQszefiiggésben van. Csupán e 
két kap~ s a partok által érintkezik Spanyolország a világ többi ré
szével. De, a Pyreneken kivül, mellyek a szárazföldtől választják el, 
bensejében is begylánczok által szakgattatik meg, mellyek, némileg 
nagyo bb h~jlással délfelé, szintén keletről nyugatRak futnak, s elvá-

5 7* 
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lilsztJák ·egyr..ástól külöubözli vidékeit E fö hagyláuczok, mellyllkböl 
oldalt, 'agak módjára, sok más, ellentéte;~ irányokat követ8k futnak 
ki, ·g miként n fő lánczolatok sziotén Si e r r a-knak neveztetn~k, öblö:~ 
tnE!denczéket képeznch, mellyekbrn meredek partuk ktizött folynak 
az ország vizei. E begylánczok határozzák az Ebru, Duero, Tag(•, 
·Guadiana, Guadalquivir folyás{lt, mellyek mind ugyannzon hárántos 
irányt követve az Ocoanba ömöln~k, kiviwc az Rbt·ot, melly a Föld
közi-tengerbe szakad. E területi helyzet b~folyással volt az államok 
felosztá.sára. 

llly elszigetelt szárazföldi hely?.et, illy !,egyes terüll!ti alak 
kevéssé kedvező a közlekedés és mozgáqra nézve j Európából nehéz 
Spanyolországba hatolni, mert a Pyrenek zárják el utját j egyik tar
tom~nyból nem könoyü a másikba jutni, mert a benső hegylánczok 
akadályul szolgálnak. Továbbá sok ott n hegy összehasonlítva a sik
sággal, kevés a viz a kitet:jedésh~z képf'St j a folyók, a téli patakok 
kiszáradnak nyár idején. BC!lsö és külsü elszigeteltség képezik tehát 

Spanyolország átalános jellegeit Hogy összeköttetélibe hozassék a 
világ többi részével, a betöréseiirc volt szükség, hogy egyesittessenek 
tartományai, a hóditásra. Félreps/í helyzeténél fogva, nem szolgálha
tott a népek nagy utjául, sem a nagy t'i\Zm!:k k;izpontjn nem lehetett 
miért is oda csak azon eszmék és népek jutottak el, mellyek, ellen
állhatlan ösztön ál ta l haj tat va, c~ész ama véghatárokig fl,lytatták 
uljokat és kiterjesztették hatásukat. Illymódon Spanyolorflzág 
kilépett az elszigetPitségbíil, s a tétlen~(·gböl, melly azzal együtt jár. 

BeWrtek oda a eartl•agóiuk, kik pnt·tjaiu telepedtek meg; a ró
maiak, kik az egész félszigetet elfoglalták; a német népek s az ara
bok, kik ellenkező pontoltról indulva ki, a régi világ nyugati és keleti 
részeit á.n .. sztották el, s ntjokban amazok Spanyolorszár,ból Afrikába, 
emezek Afrikából Spanyolországba mentek át. A c·urthagóiak gyar
matokat alapitottak ott ; a •·ómaiak, )p,gyiizvéu nz ellenállá~t. melly 
hosszabbra nyult mint b:'irhol másutt, hatalmas egységiiitet és mt\velt 
ségöltet vitték be; a germao népek ujJiszülö ('r,~jökhöl kölcsönöz
tek annak egy kcveeet; de jelenlegi léle fi)Jeg az arahoknak kö
szönhető. 

Az arabok, elh11gy ván félszigetöket, lwgy meghódítsák a földet 
hitöknek, a terjeszkedés és iérités kelt(i~ szükség-érzetétöl hajtatva, 
mohó vágygyal a lu'1ditá~ után, tdvfl a hit lelkesiiltsrgével, birtoká
ban a rendnek, melly a hadseregtől, s az engedelmességnek, melly 
lstentől jő, kezökben fegyverrel, szivökLen bizalommal indultak a 
világ megh6dit:ísiu·a, rgy fi) alntt, ki ve7.ér Úii filpap volt egy sze-
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mélyben. Hatalmasabb egység alatt ellenállhatlanabb lökést még nent 
látott a világ. 

Egyébiránt ama kor roppant fontossággal birt. A régi v.~h'g 

romba dőlvén, az !:>ten c1:1zméje alatt kezdette magát ujra rendezni; 
két vallás, ugyanazon baladásnak különbözö alakjai, a kereszténység. 
s az izlam, terjeszkedett mindenfclé, rendeltetésök hh·én megosztani 
maguk között a világot. A térit gc: é& i buzbalüm, ez uj rugó, mert a 
régi hitfelekezetek a legnagyobb gonddal t-zigdclték el magukat, a 
keresztényeket Azsiában és Európában, a wusulwanokat Ázsiában 
és Afrikában sarkalta folytonos előnyomulasra. A hóditáiji szellem az 
anyagi rendböJ az erkölcsibe ment at. 

De a keresztények egyedül az igehirdetés eszközére voltak 
szoritva; az arabok erőszakot párosítván a hittel, kevesebb idö alatt 
inkább ki terjeszkedtek; miután meghódították volna Azsia főbb álla
mait, északi Afrikát foglalták el, honnan, folytatva győzelmes mene
töket, a VIII. század elt>jén Spanyolot·szágba hajóztak át. 

Ezt a góthok által találták elfoglalva, kik kétszázötven év előtt 
lettek annak uraivá, s már csak névleg voltak germánok. A távolság 
miatt nem nyervén uj erőt törz::;ükbeli ernberek uj betöréséböl, ha
sonlókká váltak a legyöziHt~khez. A Gondviselés, az által, hogy egy. 
időben eszközöltette a kereszténység· behozatalát s a barbárok ván
dorlásait, a világ két ~zükségleténck akart eleget tcrllli1 visszaad ván 
annak a hitet és erőt, mellyeket el vc.iztett ; de Sp~nyolországban e 
czél nem érctett el; a ket nagy elem nem vegyült a tiZükséges ará· 
nyükban, mcllycl,nél fogva a kereszténység az eröt kimüvclhettc, s 
a betörés 11 kere~:~ztéuyoéget megerösitLette volna. A betörés megszünt 
az V -ik század ut:in; termékenyítő Lu!lámai, fellartóztalva a Pyrenek 
gátja által, nem árasztották el elég gyorsan ama kimerült földeket. 
Miért is a gótbak csakhawar áthasoniltatván a keretSztények által, 
nem voltak képesek megvédeni a fébzigctcl az araboktól, s egyetlen 
cl!atában elvesztetlek azt. 

Miután majdnem egéiSz Spanyolországot leigázták, az arabok 
Francziaországba törtek, s cgét>z Európa meghóditását forgatták 
esz ökben, mit be végezve, Konstantinápolyun keresztül akartak 
visszatérni keletre; de Martell Kfíroly kereszttllLuzta ábrándos 
terv öket .• 

Galliában Kelet barbárai az északi barbárokkal jöttek össze
ütközésbe, s fegyverrel osztották fel egymás között a polgárosult 
világot. Poitiers mezőin lett eidöntve (732), hogy Európa a gerwan 
népeké maradjon. Visszanyomatván a spanyol félszi6otre1 az arabok 
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üldözöbe vétettek a frankok által, kik elzárták előlök Galliát a fel
tartóztatták győzedelmes elönyomulásukat. A Carolingok egész az 
Ebr6ig bocsátkoztak le, s a Pyrenek déli lejtőjén keresztény telepe
ket alapítottak, mellyek aztán megkönnyítették a filisziget vissza
szerzését. Létesitették a barcellanai gróftlágot, Jacában az aragoniai, 
Pampelonában a navarrai királyságnak vetették meg alapjait; dc a 
kereeztény Spanyolország fő bölcsője Asturia hegyei voltak, mellyek 
menhelyet nyujtottak a góthok megtörhetlen maradványainak, kik 
ama hegyekből indulva ki, s lassanként északról délnek nyomolva 
előre, kiüzendök valának az arabokat a meghódított tartomá
nyokból.~ 

Az arabok, mielött elvesztették volna Spanyolországot, meg
változtatták annak arczulatát, bevivén oda polgárosultságukat, mely
lyet, nemkUlön ben mint vallásukat, más népektől kölcsönöztek. 
Kereskedés utján érintkezésbe jövén Palaestina hébereivel és Syria 
keresztényeível, az islamot hozták létre; a hóditás a görögökkel, in
diaiakkal, chinaiakkal hozván össze öket, ama vegyes müveltséget 
teremtették meg, melly nem eredeti, nem mély, de nem nélkülözi a 
fényt és gyümölcsöt, s melly három elszigetelt ruüveltség fölfedezéseit 
egyesitette magáb an, s helyreállitotta a középkorban az em ber i szel
lem fenakadt tevékenységét. A görögöktől a csillagászatot, mértant, 
erömü- és természettant, a bölcsészetet, gyógytant, épitészetet vették 
át j az indiánoktól a számtant és algebrát; a chinaiaktól az irópapirt, 
iránytüt és löport j s Bagdad és Cordova voltak nagy központjai e 
közvetitö müveltségnek. 

A VIII. században Spanyolország arabjai els~akadtak a nagy 
birodalomtól, az Ommajadok trónvesztett dynastiájának egy tagja 
alatt a cordovai kalifaságot alapitván, melly fUggetlenittetett az 
Abassidá'!t által elfoglalt bagdadi kalifaságtól. A cordovai kalifaság 
tartama alatt, 756-tól 1031-ig, az arab uralom fényének délpontját 
érte el. De ki megállapodik, hátra marad. Miként a cordovai kalifa
ság elvált a bagdaditól, Spanyolország különbözö részei szintén el
váltak a cordovaitóL Megszakadozván a hóditás köteléke, ujra elő
térbe lépett a helyzet hatalma, s a természet szétválasztotta, mit a 
hóditás rövid idöre összekötött. A kalifaság eltörültetett (1031) az 
emirek által, kik országokká változtatták át tartományaik at. E terü
leti felosztást negyvenhárom évi fejetlenség és pusztítás előzték meg, 
melly idő alatt tizennégy kalifa emeltetett trónra és taszíttatott le 
arról, mig a megelőző 232 év alatt mindöl!eze kilencz uralkodott. Ek-
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kor keletkeztek Cordova, Toledo, Murcia, Malaga, Granada, Sevilla, 
Almeria, Badajoz, Valenza és Saragozza országok. 

A keresztények felhasználták e szakadást, hogy terjeszkedje
nek. Alig telepedtek le az arabok a félszigeten, amazok, makacs és 
kalandor hajlamuknak megfelelőleg, nyolczszázados harczot kezdet
tek ellenök, miközben ollykor megállittattak ugyan, de mindig előbbre 
nyomultak. 

A tizedik század végén, az első hódító arabok már nem voltak 
képesek szembeszállani velök, s Calat Anazor legyőzetése (998) az 
arab uralom végét jelezte. Akkor a mórokat hivták segélyül Afriká
bő l, kik a XL században Almoravidák, a XII-ben Almoadák név 
alatt törtek a félszigetre, két felekezet, mellyek a rousulmanok kö
zött ujra fölélesztették a hóditás és téritg,etés szellemét. Eleintén 
győztek, amazok Zalakanál (1086), ezek Alarcos ru ellett (1195); de 
a keresztények megerősittetve az európai keresztesel{, miként a mu
sulmanok az afrikai felekezetesek által, leküzdötték az Almoravida
kat és Almoadakat, miként legyőzték az arabokat. Az afrikai betö
rések csak arra szolgáltak, hogy nagyobb erőt és rohamosságot köl
csönöztek a kereeztény hóditásnak. A Las Navas da Tolosa-i teljes 
győzelem után (1212) a spanyolok egész Granadáig visszafoglalták 
a félszigetet. 

A mórok még kétszáz évnél tovább megtartották amaz orszá
.got, melly menhelyül szolgált a muHulmanoknak, kik Spanyolország 
egyéb részeiből kiüzettek. A szám védte tehát öket, s az ország be
gyes természete, melly utolsó sáiJczukat képezte. Hozzájárul, hogy 
az aragonok Olaszországra forditották figyelmöket, a castiliaiak pe
dig megoszoltak. A múrok ritkán adtak okot ellenségeiknek fegyve
res fellépésre; s ezek megelégedtek vele, hogy elvették tőlök a gib
raltári sziklát, s Algesiras szigetét, melly kikötőn át uj erősíté

seket nyerhettek volna Afrikából, hogy megrohanják Spanyol
országot. 

Aragoniai Ferdinand és casti\iai Izabella házassága által egye
sittetvéu a két ország, mcllyek a félszigeten visszaállitották a kereez· 
tény uralmat, ujra megkezdődött a hóditási mozgalom j Granada 
ország, az arab betörés utolsó maradványa, elbukott 1492- ben, s 
véget ért a 711 óta folytatott küzdelem, mellyben két vallás harczolt 
egymás ellen szakadár hordákkal és keresztes csapatokkal, s a két 
nép minden erejét megfeszítette, egyik Afrikára támaszkodván, hogy 
megtartsa a félszigetet, a másik Európára, hogy meghóditsa azt. A 
kettő közől az, melly saját szárazföldén vetbette meg lábát, mellynek 



h~tát erősebb tömeg képezte, melly az ázsiainál hataimasabb eur6pai 
szellem által lelkesíttetett, e daczára lassuságának, arra volt rendel
tetve, hogy mindig előbbre nyomuljon, végre legyőzte a másikat s 
elvette tőle az egész félszigetet, mellynek eleintén csak északi szélét 
tartotta elfoglalva. 

A lassuság képezte a hóditás szilárdságát. A fegyverezlinetek 
időt engedtek a spanyoloknak j'>l megfészkeloi magukat hódított bir
tokaik ban, s erőt nyertek a tovább nyomulásra. Eljutván a félsziget 
végrészeire, nem gyengült ama benső ösztön, melly öket eddig vezé
relte; sé:!t előbbre sarkalta, s a visszahóditás szükségérzetét a terjesz
kedésé követte nyomban. De mi módon, hol, kinek kárával tegyenek 
annak eleget? A népek, miként a viz, a lejtöket követik. Az aragonok 
elérvén a Földközi-tenger partjait, Olaszországot találták szemben, 
s áthajóztak oda. A castiliaisk és portugalok miután északról délfelé 
nyomul va elérték volna az Oceant, keresztül vágtak rajta, azok, hogy 
fölfedezzék Amerikát, ezek hogy megkerüljék Afrikát s hatalmukba 
ejtsék az Indiákat. Illy roppant távolságokat kellett befutniok, hogy 
kihüljön hevök, véget érjen mozgalmuk. 

De a Pyrenekhez is eljutottak, hol Katholikus-Ferdinand Na
varra országot hódította ru r g ( 151~) kárával egy családnak, rnelly 
Francziaországgal volt összeköttetéllben. Ekkor a földrajzi érintkezés 
e hatalommal, s a birtoklás Olaszországban, hol ismét találkoztak 
azzal, a szárazföld átaJános ügyeiben is sze1·cpet juttatott a spa
nyoloknak. 

A mozgalom, melly által lelkesittetttlk1 a félszigetről minden 
uton, a Földközi-tengeren, az Oceanon, a Pyreneken keresztül kifelé 
hajtotta öket, s Olaszországban, Amerikábau, ludiákban, Franczia· és 
Németországban csakhamar kimeritendök voltak az erőket, mellye
ket századokon át összegyüjtöttek. Hatalmuk és tevékenységöknek 
annyi irányban és olly sok országra való eme kiterjeszkedésében az 
arabokkal vivott küzdelem által adott lökésen kivül egy dynastialis 
esetlegességnek is volt okozati réllze. 

A dynastiák s az örökösödési törvények, mellyek azok fentar
tását vagr helyettesítését szabályozzák, rendesen a különböző orszá
gok szükségeihez vannak alkalmazva. A spanyol törvény különbözött 
a francziától, miként Spanyolország érdeke is különbözött Franczia
országétóL Amaz trónra hivta a nőket, kik férjhez menvén, más 
házakba vitték a koronát. E házasságok a félsziget különböző részei
nek egyesítését eszközölték, s megszerezték annak a szárazföld 
segély ét, külföldi fejedelmeket ültetvén a trónra, kik eleintén Enrópa 
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er6it kölcsönözMk as orsr;ágnak, hogy dindllira segéljélt ~llá'~ti·-69 &jt 
harczaiban, azután pedig eszmáiket vitték be oda, hogy kil!'af::uiiák 
11 tétlenségböl, mellybe vissza kellett volna esnie j ezt eszközölte a 
fölemelt navarrai uralkodóház a XI. században, a burgundi a XII• 
ben, az osztrák a XVI ban, u Cupeteké a XVIII-Lau. 

Ellenkezi:lleg·l4'rancziaország, elfogadván a nök ö rököllödesét, 
lemondott volna nemzeti~>égéröl. !<:z ort~zág tevék-enységének elég 
alkalmat azoigáitattak az európai folytonos sul'iódások, és sáját bensö 
erejénél fogva szervezhette magát. Miért i:; klilönleget! eszköz1ik1'öl 
gondoskodott, hogy öriikitse ura lkodóházát, királyi sarjadékokat 
ültetve a tartomár.yokba amint azokat lassanként meghódította; hogy 
szükség esetén az ágak pótolják :t törz'let. A herczegi évpénz-törvérry 
(apanage) a sali törvénynek volt következménye. Az egységénél 
fogva legkiválóbb ország, dynastiáján ak tartósságát illetöl'ég is 
ollyan volt. 

A spanyolok, női örökösödés utjáu, végleg egyesitették Casti
liát Leonnal 1217-ben, s Castiliát és Aragoniát 1479-ben; az elsöt 
donna Berengariának IX. Alphons~al, a másodikat castiliai Izabellá
nak aragonisi Ferdinanddal való házassága által. De ez utóhbi 
házasságból csak egyetlen leány maradt: Juana la Loca (eszelős 

J oh-a.n,na ). 
Nélkülözvén a félsziget a fentartási eszközöket, mellyeket a 

Capet-uralkodóház alkalmazott vagy talált .E'rancziaorszagban, a spa· 
nyol dynastia kihalóban volt; s nem maradt egyéb hátra mint a szá'
razföldön ujitani meg magát. De melly részen keresett ft!jedclmet 
ez alkalommal? 'l'alán Francziaországban tniként a XII. sz:izadban ·~ 
Nem. Francziaország a Pyrenekben szomszé,lja, Olaszországban ve
télytA:rs&)· és igy két rét:izröl ellensége volt; tehát Austriához folya
modott, melly dynastia ellen~ége volt az ö ellenségének. 

E család a schweizi AlpesekböJ bocsátkozván le Németország
ha, hogy szerencsét kel'essen, császári trónt talált ott, és szép birto
kukat a Duna völgyében j azután erővel és ravaszsággal, gyiSzeirnek 
és házsseágok utján kiemelkedett, nagygyá növekedett. Burgundi 
Mária, N érnetalföld örököse, Miksának, ama ház herczegének 1), véd
nöksége alá helyezt(j államait Francziaország bitorlásai ellen. Ugyan
azor. okokból Johanna, Spanyolország örököse, Szép-Fülöphöz, Miksa 
és Mária fiához adatott nöül (1496). E rendszeres házasságok utján 

1) Mária, államai 6hajára, 14'17-beo MlkHa föherczeihez meot oö\il, 
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negy nagy-ház központosíttatott egyetlen emberben i összes államaik 
egyet113n fejedelem, V. Károly alatt, köttettek össze. 

E fejedelem alatt, közepette legnagyobb fényének kezdödött 
Spllnyolország hanyatlása. Károly növeini akarta már ugyis óriási 
birodalmát j itt is igaznak bizonyul ván, mikép a vágyak nem ismer
nek mértéket sa tevékenységnek nincsenek határai, s hogy a nagy
ság okvetlen bukásra vezet, épugy miként a tulcsigázott élet halált 
okoz. V. Károly elfoglalta Afrika partjait, meghóditatta Milanót, s 
még a császári koronát is föltette koronákkal tulterhelt fejére. E 
pontra jutva, a spanyol hatalom igen tekintélyes és igen szétszórt 
,·ala. Hogy ne is száljunk Amerikáról, melly szép csendesen gyarma
tokkal árasztatott el, miként volt lehetséges tentartani és megvédeni 
olly nagy egységét a sem nem szomszédos, sem egymáshoz nem ha~ 
so.nlitó államokoak, mellyek közől némellyek Németország keleti 
határain feküdtek mint Austria, mások a szárazföld kö:~Jepette elszi
getelve állottak mint Német-Alföld, mások ismét ellenzéket képeztek 
mint Milano és Nápolyország? Ő terjeszked,~s által akarta azokat 
védeni; de hogy ezt tehesse, Spanyolország föltétlen engedelmessé
gére volt szüksége, mellyet már lázongásba hoztak a nagy hübére
sek, kiket megsértett Ferdinand politikája, s a városok, mellyeket 
baszantott a flamand uralom. Szükséges volt elejét venn i minden 
belső diversiónak, nehogy akadályul szalgáljon a külsö vállalatban; 
vagyis gyE:ngiteni kellett a félszigetet, máshová vivén át annak te
vékenységét, hogy hóditson és kormányozzon j s megsemmisítvén 
szabadságát, kioltani a s2:ellemet, melly azt lelkesítette. Mindazon 
osztályok, mellyek a középkor társadalmát képezték, összemtiködtek 
Spanyolország felszabadításában: a papság lovagrendü szerzetesei
vel1 a nemesség fegyverrel, a városok katonával és pénzzel. Jutalmul 
egy nemét élvezték a sauverain függetlenségnek j minden osztálynak 
megvoltak a maga jogai, Spanyolország minden része saját kivált
ságokkal birt j Castilia kiváltságai különböztek Aragoniaéitól; Arago
niaéi ismét Catalonia, Navarrl\ s a bask tartományokéitól, mellyek 
szintén eltértek egymástól. Az osztrák dynastia azon volt, hogy le
küzdje e szabadságot, melly fentartotta Spanyolország belső tevé
kenységét, s könnyítette a hóditást. 

Példával Katholikus-Ferdioand ment eiül. A nélkül, hogy fel
oszlatta volna a Calatrava, Alcantara, Monteza, Szent-Jakab lovag
rendeket, mellyek föczélja a mórok kiüzetése után megszüot, elvette 
tőlök a függetlenséget az által, hogy nagymesterökké választatta ma. 
gát. Függövé tette magától a papságot, midön kinyerte a pápától, 
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hogy nevezl1esse az érsekek et, püspököket, p raelatusokat, apá.tokat. 
A bitnyomozó törvényszéket (inquisitio) a ké ny uralom legfél elme_ 
sebb eszközévé v:Utoztatta át. A sziikség, vissza állitani a vallás-egységet 
egy olly országban, mclly hosszu idrJn át má~ vallást követett, hozta 
létre e törvényszéket a héberek és mórok ellen; aztár. tc1jedtebb 
batalommal ruháztatván fel az ujitó protestaosok ellen, félelmet ön
tött a korona ellenfeleibe, s egyidejüleg a szellemi te vékenyeéget is 
megállította, elkülönítvén a félszigetet Európa átaJános mozgalmátol. 
.Mig a szárazföld előre haladt, Spanyolor-szág tétlenül vesztrgelt. 

Katholikus-Ferdinand a papságot, V. Károly a vá~sokat ve
tette alá. A községek lázadása kedHzett terveinek. Ximenes bibor
n ok egyenetlenséget hozott létre a két osztá ly között, mellyek e füg
getlenségi mozgalomban részt vettek ; a c o m u n e r o k a t legyőzte 

Villalarnál (1522) a nemesek segélyével, kik viszont kardjokkal 
kényszerittettek szolgálni a koronát. Leveretvén a községek s meg
fékeztetvén a nemesek, V. Károly megfosztotta Castiliát kiváltságai
túl. A cortesek gy ülése, me Ily ben e W bb a hó ditást, dynastiát, tör
vényhozást érdeklő legfiibb kérdések szellöztettek, s melly az állam 
összes rendeiböl alakult, most a városok p l' o c u l' a d o r a i l' a s az 
adó·megszavazásra szorittatott. 

Aragoniát 1591-ben ll. Fülöp alatt érte a sors, melly Castiliá
nak V. Károly alatt jutott ki. Perez Antal pere alkalmából fellázad
ván az i~;quisitió királyi bit<,rlásai ellen, megrohantatott és megfosz
tatott kiváltságai tól. Catalonia és N av arra l V. Fiilöp alatt vesztették 
el kiváltságaik egy részét. Csupán a bask-tartományok őrizték meg 
azokat egész napjainkig. 

A nemesség iránt scm voltak nagyobb kímélettel, melly kizára
tott a kormányból s a cortesekbőL A nagy családok, minök a Gus
manok, 1\fendozak, Enriquezek, Pachecok, Giranek stb. roppant va
gyonnal híttak, a középkori hübérurakéinak mintájára rendezett 
udvarokat, testöröket tartottak, nagyszámu alattvalók, és alsóbb ne
mesek fölött rendelkeztek. E családok elhanyagoltattak, s a spanyol 
hódítók fiai, nem lévén már egyebek mint csupán nagybirtokosok, 
legfeljebb azon kiváltság után áhitoztak, hogy föltehessék kalapjukat 
a király jelenlétében, vagy annak kápolnájában. Az alsó nemesség 
elhagyta öket, s az akkori közmondás sz~rint, tengerre kelt, felöltötte 
az egyenruhát, azaz a király zsoldjába állott. 

Igy ért véget a középkor pezsgő élete és átalános függetlensége. 
Ama városok, mellyek ugyszólván mind megannyi köztársaságat ké
peztek, ama vallásos lovagtesttlletek, mellyek mintegy külön népek 
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voUak· aaját alkotmá.nyukk.al, a nemesség fejedelmi jogokkal és tény· 
töl k()rnyezve, ama ncmzetgyülések, mellyek közvetítésével az egésa 
ország résztvett fel.:Jzabaditásának és· szervczé.sének munkájában, 
idöszerütleneknek látszottak, midön többé nem Spanyolország meg· 
hilditásáról, hanem a világ eg·y részének közigazgatásáról volt szó. 
De e monarcbikus forradalom nagyban segitette végkép kioltani a. 
tevékenységet, wellyet annyi állam birása már eltibb igen meglan
kasztott az által, hogy szétforgá.csolta azt. 

Az eredmények már V. Károly alatt mutatkoztak, ki daczára 
nagy tehpgcinek, elégtelen volt t~gy illy nagyszerii és bonyolult 
vállalatra, gondoskodni annyi ország szükségeil'ől, ellenállni annyi 
ellenségnek. Leigázoi Spanyolországot, elfog·lalni Berheris partjait, 
ellenállani a törököknek, meghóditaní és megtartani Olaszországot, 
gyarmatokat alapitani Mexikóban és Perúban, leküzdeni FraneziB'" 
országot, féken tartani Németországot, eleget tenni Német-Alföldnek, 
mindezt akarta j de nem adatott meg neki mindennek végére járni. 
Nem lebetett absolut királylyá örökös tartományaiban, nem m;nden· 
ható csáezárrá egy szabad szövetségben, nem vetbette mag-át keresz
tültörhetlen gátként kora ujitó szelleme elé; nem lobogtathatta min
denft~lé győzelmesen zászlaját. Harmincz éven át mindczt meg
kisérletto. 

Flandriaból, birtokainak megközelitö központjából, honnan 
a többieket kormányozta, szünet nélkül Spanyolországba, Spa
nyolországból Olaszorszagba, Olaszorozágból Francziaországba, Fran
cziaországból Németorszagba kellett futkosnia, hogy elnököljön 
a gyülések ben, kiváltságokat raboljon, csatákat intéz2Jen. Eleintén 
minden jól sikerült neki; a fellázadt castiliaiak legyözettek Villalar
nál; a ftiikelö Hamandok Gent nél, a francziák Olaszországban, a né· 
metek a Duna és az Eibe mellett. De folytonosan mozognia és győz
nie kellett; s e uyugtalan élet, e végnélküli győzelmek elgyengítették 
és kifárasztották j haja idö előtt megőszült; az anyjától öröklött bua
komoly..ság, melly lelke mélyében volt elzárva a szórakozások és 
győzelmek közepett, kitört éz erőt vett rajta ; lassuvá, elzárkozottá 
vált. Ez, egykor olly tevékeny ember, kinek parancl!ait a világ egy 
része leste, többé nevét sem volt képes boszankodás nélkül aláírni. 
Kereste a n1agányt j órákon át elzárkozott szobájában, melly fekete 
posztóval volt bebuzva e hét fáklya által világittatott j 1) azon gon-

1) Gt.lllnl, St~~ria delgranducato di Tu•Mna, t. l. p;.g. 208. - Rnte, Für-
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ilolkodott, hogy élve elhagyja a világot, s letegye az I:Sseitöl teáha· 
gyott terhet, mellyet ö maga tett sulyosabbá. Egy baleset é1ég volt 
terve megérlelésére, 8 a balesPt oem késett. 'Meglepetv·éo Innsbruck
ban ( 10'51) s 'fut'ásra kénysz-erittetv-én 'M'ótiez szá.sz választó-fejedelen• 
áltál, ki a protestans Németország élén támadta meg lit, 8 legyfjz-etvéu 
a ·püspökségek ben fi. Henrik fr»nczia király által, fölismerte, hogy 
elérkezett a percz szándéka kivitetére. Ű többé nem kormányozha
tott bent, s nem győzhetett kint: országRinak jtivedelmei el voltak 
zálogositva; az adósság többet tett harmincz millib aranynál.') Rzii
vetkezett ellenségdnek rendelkezésökre állották Francziaország esz
közei s Németország lelkesU)tsége. Kénytelen !'évén önmaga keresz
tülhozni saját terveit 1552- beo a passaui egyezkedés álta:l, ujra 
fölemelni a nemzeteket, ki-ket eleintén lenyomott, eltürni ·Franciia
ország nagyobbodás-át, mellyet kifosztott, lemondott. 

Visszavonulási jel vl:\lt ez Spanyolországra nézve. Az osztrák 
örökös tartomány-ok s a német császár11ág elkülöníttettek a spanyol 
monarchiától V. Károly alatt, ki Ferdioand testvé1·ének adta át azokat. 
Ugy látszott, elég volt e tehertöf megszabadítani II. Fülöpöt; de·Spa
nyQlország oem volt tilbbé megállapodaudú, hanyatlásábao. 'V.'Ká
roly Némrtm·szágba11 talált akarlályra, lJ. Fiilöpre NPm('talf"ril<löu 
várakozott az. 

II. Fülöp, midlin atyja ntán átvette a kormányt, Spanyolország
ba vonult vissza, mellyet nem is hagyott el többé. V. Károly öesze~ 
államainak való fl i souverainje vala; mindcníkben idi)zött ollykor, s 
gyakran bejária azokat. Miod~m nép?biil volt benne valami: flamand 
születésre, spanyol komolyságra, olasz jó érzékre, ném~t okosságra 
nézve; képes mindent igazgatni, mert mindent saját szemével 
1:\tott, s mindent jól fd tudott fogni. Nem igy fia. Ez nem élé
gedve meg azzal, hogy a Py•·enek mögé vonult vissza, elzár
kozott az Esc•nial-ban mint valami klastromban; idegen az olaszok 
és flamandokt-a nézve, magoknak a spanyoloknak is láthatluo'lett. 
Az atyja által egyenlő képességgel ·!izött két dolog, a bábot"u ·és poli
tika ;közöl, ö az utóbbira szoritkozott. A Saiot-.Qentioi ütközet után, 
hol kényelmetlenül érezte ms gát a fiityülö golyók között, soha seaa 

1ll!fn und Völker t>un Siid- Eu,·opa in btchs:elmten und 1iebenr.ehnlf11 Jdhrhundnrt, lJ ltöt. 

112. 's 113. lap. 
') Tiepolo vele: czei követ, egy k'ziru.los érte~itésbeo a velenezei .sigoo

rilP.hoz, következöleg nyilatkozik II. l.!'ülöp konnáoy6.nak ke11letéröl: .,Olly szorgal
mas a pénz-gyüjtésbeu miut bánnelly más, 11 bizonyt\ru. ig-en nagy oka Yan rA, 3;, 
milli6 ar lillY er.• jéig l~v~u elzálogosítva jövelielmei.• 
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jP-lent meg többé csatatéren, s csak vezérei aJtai harczolt; a kor
mányt ö maga s irásban vezette. Bármi cseki-ly dolog sem fordulha
tott elö a nélkül, hogy arJ•ól tudomással nem birt volna; átolvasta 
tanácsának minden érteHitését, döntött ministereinek minden Ugyében, 
oldaliratozta kiiveteinek mintlP-u Riirgönyét. De lassu lévlm, ·bár fá· 
radhatlan s határozatlan, jóllehel makacs, nem döntött elég gyorsan, 
s az ügyek lasRan haladtak. A monarchia gyengiilt miként az 

ország. 
A helyett, hogy atyja lemondásán okult volna, l<'iilöp még nö

velni igyekezett spanyol birtokait. A portugat uynastia kihalván, 
Portugaliát Spanyolországhoz csatolta. Europa vallási villongásai 
azon eszmét keltették fel benneJ hogy Angiiának urává tegye magát, 
s Francziaország trónjára ültesse leanyáL E tervek egyike a spanyol 
tengeré,ozet romlását okozta, mPlly tönkre ment a gyözhetlen 
h aj ó h a d a t ért szerencsétlenségben ( 1588) j a má.:tik Spanyolország 
pénzügyeinek bukását vonta maga után. Mialatt ez ábrándos terveket 
meg akarta testesiteni,elvesztette a német-alföldi tartományokat j minek 
oka a spanyolok fenhéjazó magukvi~elete és véleménytilrelmetlenségök 
volt. E nép jelleme az amLokkal vivott bosszaR harcz alatt alakult. 
Nemcsak visszalJHlil.ania kellvt'·n elfoglalt teril!et.t;t, hanem meg is 
tisztitania azt egy máA vallá~lt'll, s tliadalmaskodnia egy más törzs 
fölött, önzövé és kérlellletl<'nné vált; kitartáij Wu ~ajá.tja, megfele)ij 
a hosszas vállalatnak, mellyet végre kellett hajtania. Vallásos hite 
nemzetiségével olvadt össze, s rcndeltetrseül tüzte a ka~holikus rend
szer legmakacsabb képviselöjének lenni Európában. Ismételt győzel
mei nyugodt bii;;zkeséget és természete:.; nemes érziilete t keltettek 
fel benne j nagyságának ellenségei isteni tiszteletének is ellenségei 
lévén, nem egyezkedett velök mint legyözütt n Ppek kel, ba nem kiüzte 
iiket mint hitetlenek<~!. Eur(,pa rg,yt'~b n:·p~i, utjokban az egység felé, 
önálló tartományokat, nPm különböl>lii nemzetekel találtak, egy má~; 
fejedelmiséget, egy más vallást j de a :~panyol nép megtanult győzni 
a nélkül, hogy tudott volna kormányozni, nagyobbitani terü
leteit a nélkül, hogy képes lett volna hasonitani a népessé

geket. 
Illy szellem, mellyet. a hóditás megazokasa vállullwzóvá, a hosz

szas küzdelem makacscsá, a folytonos győzelem kevélylyé, az ellen
állás sajátos természete engesztelhetlenné tett, szó\·al, melly nélkü
lözte a mérsékletet az erőben, a képességet a kormányzásban, vezette 
a spanyol népet Európában és Amerikában; mindig csal< karddal 
akart dönteni, ritkán bocRátkozott egyczkedésekbe, rombolt és el-
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nyomott. Mig más népek mint gyarmatosok telepedtek le Ameriká
ban, a spanyol hóditva sőt irt va terjeszkedett ott; Német-Alföldön, 
Siciliában, Nápolyban, Milánóhan eRnpán csak az eri:Sdök és llrség~>k 
segélyével uralkodott. 

Nem elégedve meg amaz országok anyagi elnyornásá.val, a még 
keményebb erkölcsi igát is nyakukba akarta vetni j s bevitte az in
quisiti6t. A siciliaiak eltürték azt, de kiüzték a spanyol ügyviseli'Sket : 
a nápolyisk és lombardok fellázadtak e félelmes intézmény ellen, 
ugy hogy Il. Füli>p kénytelen volt letenni annak gondolatáról. Da
czára e sikertelen kísérletnek, létesiteni akarta Flandriában, mit 
meg nem türt Olaszország, s ime a tlamandok is fellázadnak. Hogy 
viMzatérittessenek az engedelmességre, az öldöklés azokott eszköze 
vétetett használatba, de eredm~nytelenül. Német-Alföld hét tarto
mánya elveszett egy spanyol, Alba herczeg, hibája miatt; a töb
bi tizet egy olasz, Farnese Sándor herezeg tartotta meg (1579). 

A hátrálás tehát, melly V. Károly alatt kezdödött, folytattatott 
ll. Fülöp alatt; Németország elvesztését Hollandé követte. Fülöp, ki 
a spanyolokat saját eszméik szerint és eszközeikkel kormányozta, ki 
nehézség nelkül kinyerte azok engedelmességét és szeret~tét komoly 
modorával, hallgatag parancsnl:isával, másithatlan szilárdságával, a 
monarchiát elaclósodva 1\s f.ehetetlen állapotban hagyta. Tönkretette 
a tengerészetet Anglia ellenében, kimeritette a pénztárt, hogy el
nyomja a német-alföldi lázadást s szitsa Fmneziaország zavargásait, 
mindenfelé lerontotta hatalmának varázsát. 

De nemcsak az ország anyagi eszközeit meritette ki, mellynek 
V. Károly e~·kölcsi eszközeit tette semmivé j hanem a királyi tekin
télyt is kioltotta miként atyja kioltotta a nemzetét; esztelen magány
ba zárta, láthatlanná, mogorvává, érzéltetlenné tette, az eseményeket 
értesítések utján, az embereket a bizalmatlanság szemüvegén át is
mertetvén azzal. Annyira gyanakodó volt, hogy fiát I!Zolgai félélem
ben és elszigeteltségben neveltette ; nem engedte meg neki, hogy 
nővérével társalogjon, 1) az egyedülivel, kinek Fülöp feltárta keblét, 
s ki egyedüli vigasztalója volt öregségének, mellyet betegsógek és 
szerenceétlenségek sulyosbitottak. Midön le kellett tennie a hatalmat, 
mellyet ki akart terjeszteni, s attól félt, hogy el fogja veszteni,,:' 
Gondviselest okozta fia képtelenségeért, mi pedig az ö müve volt. O, 
ki a lepantói győzelem hirét a megelégedés legkisebb jele nélkül 

, ) Ranke, I. kiit. 129. lap. 
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fogadta, kiLöl az A r ma d a teljes wegseiDwÍ:iülése egy Lopzus ban
gót nem volt képes kicialni, fájdalo.mmal telt el, ·ha a spanyol· mo 

oa,.chia jö1őjérf' gondolt: Is t e u, mondá ő, k e.g yes vo It a n y. 
n y i á ll a m o t a d u i u e k P m , J e m e g t a g• a d t a t .a l e· ro a z 
b r ö,k ös t, ,k í kép es l e n n e a z n· k rt t k o r m á u y o z n i.-:Az lirö 
kös, ki lehanyatló kezeiböJ átvette a már megmás-itott letétet, .az ő 
re.11dnerének miin volt, sa•·jadéka ·egy Wrzsoek, me Ily elfajult- a :tét

lenségben. 

Az ügyes V. Ká.t·olyt a l'eUihzere~ l I. !<'ülö p, a l'tmdlizer·es II. 
Fülöp.öt .a képtelen Ili. f'ülöp követte, ki az ügyek vitelét egészen 

kedveoozére Lerma herezegre bizta. E kt>dvencz alatt számüzetett 

II. Fülöp rendszere; átahín ot! béke tette nyugod tá az nj század ke?.
detét, s elhalautotta a spanynl monarchia bukását. Ű<>ztrák Aonr. 

házassága xur. Lajossal B francziaországi Et·zsébeté Fülöppel némi 

barátságos kötelékekkel füzték akkoriban Ö88Ze Franczia· és Spa· 

nyolországot Tizeokét évre szóló fegyverBzünet ( 1612) felfüggesz

tette a hollandok ellen félszázad óta folytatott hábol'llt, melly nép 

Mm~eti JDéltbságra emelkf'dett fOI'radalmának hosszu tartamánál ~ 

az. anyaország képtelenl!légéoél fogva alúvetni 11zt. A Wbbi hatal
makkal vat.", \'Ú;<'oJJyaibau husz éveu át békét ~h·Pzett a ow
narehia. 

De a uyugulum ez ideje alatt neo1csak hogy nem erösbüdölt, 

hanem még gyengiilt. A béke tat·tama alatt nem ves"thetvén tarto

mányokat, népességének Pgy részét s jblétének maradványait vesz· 

tette el. A h!tetlen töruek s a félsziget régi legyőzöinek ivadékai 

windig üldöztettek az utolsó mór ország bukása után. Katholikus

Ferdinaod. él! castiliai Isabella 1492-röl kelt rendeletben a héberek 

teljes kiüzését paranCllolták meg, kik tökéikkel és iparukkal gazda

gitották Spanyolot'!!zá.got, melly e rend.u.aL.ily kt~,·etk(•ztében nyolcz

százezer lakostól fosztatott meg. 1502 be u a mórok, egy föl kelé:o~ 

utú.n az Al pu~arrákLao, a Illegtéres vagy a. félt~ziget elhagyása között 

kéuy~elenittettek választani. Engedelmeskedni látszottak; de csak 

V. Károlynak egy, 1526-ról kelt uj rendelete, s a Sierra. E~padau

ba.o kitört uj lázadás után sziintek meg nyiltan vallani Mahome<.l 

vaUáiát. 
Itt. mág nem állapodtak mPg a katholikus királyok követeléeei. 

Lerontván a mórct~k uralmát 11 számüzvén isteni tiszteletöket, azoká

saikat vették czélba. II. Fülöp 1566-ban megparancsolta nekik elfe

ledni nyelvöket, elhagyni liseik neveit és szokásait, lemondani nem

~etök régi szertartásairól, szétrombolni a fürdöket házaik_ban, szóval, 
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azt kivánta tőlök, hogy változtassák meg erkölcseiket. Ők ekkor, mit 
sem használván fölterjrsztéseik, ujolag fellázadtak az Alpuxarrák
ban j dc legyőzetvén 1570-bn•, egy résziilt Afrikába szállíttatott át, 
a többiek meghajtották magukat, fl ujra hozzáláttak dolgaikhoz. 

Az uralom éA vallás után erkilleseiket is elvesztvén, az volt még 
hátra, hogy hazájukMI is megfm1zta~Hanak, mi csakugyan bekövetke
zett III. Fülöp alatt. Azon ábrándos félelemuöl, nehogy ujolag Afrika 
berberjeit hivják fel Hpanyolország megrohanására, egy minden 
előbbinél kegyetlenebb é~> kevésbbé megérdemelt rendeletet bocsá
tott ki, mellyben megparanc~olta, hogy há1·om nap alatt ,Spanyolor
szágot mindnyájan odalmgyják, halállal fenyegetvén a m6rokat, kik 
kiköltözni vonakodnának, s a régi keresztényeket, kik nekik mao
helyet adnának. A szerencsétlenek, számra egy milli6nál többen, 
utolsó istenhozzádot mondva iísi lakhelyeiknek, Afrika felé vették 
utjokat, de háromnegyedréHziik elveszett az utban vagy az áthajózás 
után. A héberek kiüzetése meglankasztotta az ipart a félszigeten, a 
mórok kiutasitása teljesen megbuktatta. R Rzámüzött törzs nem ha
gyott hátra egyebet régi győzelmeinek szinterén a világ legvirágzóbb 
földmüvelésének emlékénéL Kath.-Ferdinandtól Ill. Fülöpig Spa
nyolország többet elvesztett három milli6 hébernél és mórnál. E te
vékeny és rounkás népe:~ség elveszté~e annál érzékenyebb volt az 
országra nézve, mert az amerikai gyarmatok még nagyobb részt 
vontak el tőle, 11 mert. ih·izni IÍK védenie kellett szárazföldi bir
tokait. 

Az on;zágnak béke Idején történt eme gyengitése érezhetövé 
vált, midön IV. Fülöp alatt ujra kitört a háboru, melly szünetelt előde 
alatt. IV. Fii.J;ipöt Olívares herezeg kormányozta, ki azt vette fejébe, 
hogy visszaadja Spanyolországnak régi fontosságát vagy nagyságát j 
be .nem látván, mikép Spanyolország nyugalma szélhüdés volt, s hogy 
ama beteg OJ':izágot ujolag mozgásba hozni, annyit tett, mint azt 
elbuktatni. Háb01·ut kezdett Hollanddal és Francziaországgal, miből 
!iUlyos szerencsétl<·ntH'gek származtak j Hpanyolország Rocroynál, 
Lensnél, a Düná-kuál elvesztette az egyedüli dolgot, mível még birt, 
hadseregét Hulland elvette tőle Brabant, Flandria, Limburg északi 
részét, portugali-ln dia egy részével j Francziaország az Artois g•·óf
ságot, Roussillont, s J<'hmdria és Hennegau délibb részét j Anglia. 
Dunkerquet és Jamaikát. A monarchia bukófélben volt j a német
alföldi tiz tartomány köztársasággá akarta magát átalakitani 1635-
hen; POJ:tugalia eliizakadt tiíle 1G40-ben; Nápoly fellázadt 1647-ben j 
Catalonia egész a pyrenei h·1kP-kiHé'!ig lobogtatta a forradalom zászla-

XVJ. Ö8 
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ját. Mindez IV. Fülöp alatt történt, kit Olívares herezeg a Nagy mel
léknévv<:l ékesített fel, s ki árokhoz hasonlíttatott, melly annál na· 
gyobb lesz, minél több földet vesznek ki belőle. 

Ugy látszott, Spanyolország már nem Rzállhat alább, de még 
nyomorultabb volt II. Károly mint IV. Fülöp alatt. Nélkülözte a ha
jóhadat, a had'lereget, a pénzt; azon ország, me !ly száznál több hajót 
kllldött Lepautóhoz a törökök ellen, s melly százhetvenötöt állított ki 
1588-ban 1) Anglia ellen, a genuaiaktól volt kénytelen néhanyat bé
relni, hogy közlekedheo~sék az uj világgal. Mig előbb a szárazföldön 
mindenfelé félelmes hadseregekkel rendelkezétt, most nem volt képes 
huszezer embert hadi lábori tartani. Mint Amerika hányáinak birto
kosa aláirásokhoz kénytelenittetett folyamodni, hogy védje és tengesse 
magát. N em volt többé kereskedelme j a Revilla i és segoviai gyárak 
legnagyobbrészt megbuktak; 2) százhntvanezer külföldi ragadta ma
gához az összes Ugyeket j kibérelték az országnagyok és pü,;pökök 
jószágait, s a hivatalok jövedelmeit; az AmerikáMI évenként befolyni 
szokott nyolczvanöt millióból hetvenhét jutott nekik; a az ott szüksé· 
gelt ötvennégy millió értékü élelmiszerel{ct ég keregkedelmi cziltke
ket ötven millió erejéig ök szolgáltatták ~). A földmüvelést tönkre
tették a holt kéz·•), a nemesi majoratusok,r') a legeltetésijog (me st 3) 

s a nemzeti közönyösség. A nópesség, melly az arabok alatt 
husz millióra emelkedett, s késöbb tizennégyrc fogyott, ekkor hat 
millióra szállott alá. 6) Az értelmiség elnyomalott az inquisitio által, 
és Spanyolország, melly Cervantesben a leget·edctibb szellemet, Lop~ 
de Vegaban és Calderonban a legtermékenyebb dráma-írókat mutat-

') Ustariz, pári%oi 4-erl rét hiad. 175i>. 220. l.; Ulloa. am,terd~mi 12-rl rét 
kiad. 1753. Il. roósz, 103. és 104. l. s a fratoczia köYet.clt süt·gönyci a szövegbett. 

2) Moreau des Jonnés, Spanyol01'szág slntistikája, 11'1. é; ltiiv. lap. 
3) Damiano di O livares; San ch o de Moncada, Restauraeion politi ca de Espana ; 

Oapmany, Memo1·ias; Laborde, Bevezetés a spcmyolo,·szági utleiráshoz. 33. és 34. J. 
Penchet, Földrajzi átalános szótdr, PAris, VII. ~'v HI. 7!'>1. l"J>· 

4) 1817-bett :t p>tpság földjeineit jöveileime l!íü mi 1li(> frankm bccsültrtctt. 

'•) Az 172.'3-il<i ö,;szeirá~ '~erint. 6:t;, C<-er nemes "oJt, t('llát minden tiz .. n

két. !Rltosra egy jutott. A mRjorntusi rou•hzer, melly a XVI. .~zAzaolban fej).~tt ld, 

a földekriil u pét:zre, a nemességről a polglrRftgrn is kiteri•·s7.t..tett. III. Károly 

volt elsö, ki megRzoritotta n m:tjoratusok 11lapi1llslllak .inl!"át. A k{,t Castilia é~ 

Andalusi.q nagy ré· zt bir bizományi földel< böl állott. 
") 1702-hcu :t n<'·pessé~. llstariz sr.erint 5.700,000-re ment.: 1726-ban az 

elsö hiv:lf,.Jos ös~z,;irás 6.0'25,000-et tii11tetett fel; s 1825-hen 11 pa.rochini lnj,tro

mok szerint, mellyek ere<lm\•ny~it Miliano i~m<·t·tetfp mnl!, mát· 14 milli6 lelkPt 

szám)h.lt RZ OI'B?.ág-. 
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hatta fel, rnelly néhány Wrténészt és sok ca~uista irót szl\lt, Spa
nyolország semmi részt !!em vett többé az emberi szellem folytonos 
moz'galmában j nem voltak hi-ilcsészei, nem tudósai, sem puhlicistái j 
semmivel nem j:í.rult a nagy e~zmék és nagy embel'ck ös~zegéhez. 

A halál mindenllvé behatolt: a nemzetbe, met•t megfosztatott 
szabadságaitól j n kormánybn, met•t Wnkrementek h'ldscrcgei, tenge
részete, pénziigyei j n tnla:jdonba a mnnka sziinetelés, a helyettesité
sek s a holt kéz által j a népességbe a tnnynság és Rz~génység által j 

magát a dynastiát. i~ tehetetlenség fogta el. Mi bul{á~r~l vezoti a nem
zeteket, a királyoknak is vesztét okozzn j ugyanazért a f..-jedelmck, 
kik romlásba viszik országukat, saját tiirzsiiknek i11 vesztén dolgoz
nak. Egy csalán hanyatlása sohn sem volt szembeötlöbb mint Spanyol
orsz:l.gban. Lm~sankint amint. a királyi hatalom tevékenysége sziinik, a 
királyok képes~égei is hanyatlanak. V (1.) Károly hadvezér és király 
volt j II. Fiiliip cRak kit·ály; HL és IV. Fiiliip sem harlvezér, sem ki
rály j II. KáNly már ember sem. Egy korhadt törzs beteg sarja, ki 
öt éveR km·áig d nj ka em !ö in táplállwzott, s ez idéi alatt sem járni, sem 
beszélni nem volt képeR, nr.mc~ak hogy a kormányzáshoz nem értett, 
de öri.ikilst sem adhatott HZ országnak. A dynnstia kP,ptelenblíl tehetet
lenn!; vált, éR ~panyolon~zá~ •·ész.-lrc nem mamdt egyéb hátra az örö
kil~örlés törvényéne!, hogy kiemeltes!H~k r.laljasodásábcíl. Sziikséges 
volt, hogy njbc'1) :1 s7.árazfiilrl siessen segélyére, s hn~y a~ európai szel
lem b~batolván oda egy uj dynastia nyomain, lelket öntsön beléje s 
fölrá1.za a nwúlulatlanságbM, mellybf~ e!lett. 

F.z alkalolllmal Francziaországból jött a dynastia és az u_jjá
Rzllletés. Francziaor~zág nP.m unanazon uton haladt Spanyolország
gal; hó!litbi nr.m nz arabok, hanr.m a germánok voltak; ez áradat 
termékenyitö vizei forrásukfbi valb kiindulásuk úta folytonosan öo
tözték azt ; három századon át tilbb izben eliintctvéu általok, meg
termékenyíttetett. 

A IX. és X. század teriileti felosztá~a, me ll y a germán hóditás
nak volt következménye és végeredménye, szerepet játszott a mai 
Europa alakitás!\ban. A régi kor polgári, a kereszténység vallási, s a 
hóditás katonai társadalmai jobban Rzervezkedtek, s inkább közeled
tek egymáshoz a korlátolt terUleteken. De midiín e második miivelet, 
mellynek elkiili5nzötten kellett rendeznie, mit az első korvonalozatla
nullétesitett, bevégeztetett, egy harmadikra volt szükség, hogy mind 
e teriiletek egyetlen o1·szággá, mind e társadalmak egyetleo nem
zett.fl tömö1·itteHsenek. 

E harma11ik miivclet, mclly befejezte a mai társadalom szerve
ó8* 
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zését, a királyi hatalom által hajtatott végre, melly mindl'nre kiter
jeszkedvén, okvetlen olvasztólag kelle hatnia. E hasonítás Franczia· 
országban rendszeresebben eszközöltetett mint másutt; a Capet 
uralkodóház müve volt az, ruelly hét századon át fáradozott, hogy 
megállapitsa a terület, a szP.llern, a nyelv, a kormány becses egysé
gét. E dynastia addig tartott, a meddig kllldetése, s annyi nagy feje
delmet adott, a hány fontos dolog volt elintézendő. A tevékeny
ség fentartja a családokat, 11 a nehézségek képezik a nagy em 
berek et. 

Ez egységesitési hódítást véghezviendö, a Ü»pet dynastia az or
Rzág központjábbl, Párish<íl a Szajna mellett, Orleansból a Loire 
mellett, indult ki, hogy a Pyrenekig, az Alpesekig, a Földközi-ten
gerig, a Rajnáig nyomuljon eliire; de elöhb saját különleges biJ·tokai
ban vetette meg jól lábát, s hagyta, hogy képzödjenek a külön
bözö osztályok, mellyek a mai társadalom elemeiUl voltak szol
gálandók. 

A XII. században, Vastag-Lajos, bevévén örökiis uradalmaiban 
a nagyok várait s elkobozván hiihéreiket, a ki1·ályi hatalmat saját 
különleges hübérnökei fölé emelte. A XIII. század kezdetén Fülöp 
August megszerezvén Normandiát, Turennet, Anjout, Mainet, a nagy 
htibérnököket vetette alá. Az egyik a királyi hatalmat a hübéri fölé 
emelte a dynastia területén; a másik a központi dynastiát az összes 
tartományi dynastiák fölé emelte Francziaország területén. 

Az idö óta szakadatlanul folytattattak a terület-szerzések, hódi
tás, adományozások, örökösödés é,; házasságok utjá11. Sz. Lajos alatt 
Languedoc és Poitou; Szép-~'ülöp alatt Champagne és Lion vidéke; 
Valois Fülöp nlatt a Dauphiné; V. Károly alatt Saiutonge és Limou
sinc; VII. Károly alatt Guyenne; XI. Lajos alatt Provence, Bour
~ogne és Gascogne nagyobb része; VIII. Károly alatt Bretagne; I. 
Ferencz alatt Bout"bonne, Marche, Auvergne; II. Henrik alatt Metz, 
Toul és Verdun püspökségek; IV. Henrik alatt Navarra, Bearne, 
Foix és Comminges grófságok, a Pyrenek északi lejtőjének majdnem 
összes völgyei, és Bresse; XIV. Lajos alatt Elsass, Roussillon, Artois 
Franebe Comté, Luxemburg, Flandria, Brabant, Hennegau egy ré
sze; XV. Lajos alatt Lotharingia, kapcsoltattak egymás után Fran
cziaország megnagyobbodott magvához. 

E hódítasi utjában a dyoastiának nemcsak az volt feladata, hogy 
területeket kapcsoljon össze, és uralkodó családokat vessen ki birto
kaikból, hanem egyes osztályokat is alá kellett vetni, törvényhozá
sokat módositani, nyelveket kiküszöbiilni, a uemzeti tömegbe nép-
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fajukat olva::~ztaui. A dyuastia rnindcniivc magával vitte :1!-,ranczia
or~zág központjának c:·kölcseit, nyelvét, mouarchikus szervezetét j 
megfosztotta a neme~ségct hübé1·i fenség-jogától, a papságot külsö 
függetlenségétöl, a polgárs;Ígot váro>sainak köztársaHági alkotmányá.
tól. Mielött e czéljait elérte volna, sok és erős ellenállásra talált; 
mindazok, kiknek megrövidítette jogait, fellázadtak ellene, kilesvén 
a királyi hatalom gyengeségének és baltizei·encséinek perczeit, hogy 
visszavegyék tőle, mitöl megfosztotta öket ernjének korában. 

A régi tartományi dynastiák szövetkeztek ellene, sz. Lajos kis
korosága alatt. Azok helyettesitöi, az évpénzzel ellátott dynastiák, 
ugyanazon küzdelmet ujitották meg az eszelős V l. Károly és XL La
j os idejében. A városok János király fogságát és VI. Károly ifjuságát 
használták fel lázadásra. A nemesség a protestana reformatio alkalmát 
ragadta meg, hogy visszaszarezze függetlenségét a IX. Ká1·oly kisko
rosága alatt kitört polgárháboruban; a papság pedig támaszkodva a 
katholicisruusra előbbi suprematiájának akart ismét birtokába jutni a 
Liga utján III. Henrik szeszélyes uralkodása alatt. Az udvar XIII. 
Lajos kiskorusága alatt lázadt fel, a parlament XIV. Lajosé 
alatt. 

E kisérietei a tartományoknak a központ ellen, a részleges hatal
maknak az átaJános hatalom ellen, tehetetlenek voltak. A királyi máltó
ság felülkerekedett a vidéki hübérnökökön, a városok republikánusain, 
a papság ultramontánjain, a parlament jogtudósain ; e kiserJetek min
denike uj erőt kölc~iinzött neki, mellyet előbb nélkülözött; s végre is 
a küzdelmekből egy ua.:;y fejedelem segélyével és jobban szervezve 
lépett ki. Ile dc France apró hübérnökcinek rablásai Vastag-Lajost 
szülték, ki megalapitotta a királyi tekintélyt j az angolokkal való küz
delem Normandia, Anjou, Guyenne birtokaért Fülöp Augustot, ki nem· 
zeti területet adott a koronának; a bárók !:arcza Szent-Lajost, ki a 
parlamentek intézményével uj törvénykezési rendszert hozott be j a 
városok helyhatósági fejetlensége V. Karolyt, ki uj pénziigyi reud
szert létesített, megállapitván a közvetett adót, melly az egész XIV. 
század alatt villongás tárgyát képezte a korona és az ország között; 
az armagnacok és burgundok barcza VII. Károlyt, ki uj katonai 
rendszert állapitott meg az állandó csapatok behozatalával ; az év
pénzt huzó dynastiák küzddme XI. Lajost, ki mindazokat elnyomta, 
viss~aadván a koronának elidegenített területeit; a Liga IV. Hen
riket, ki meg·hódoltatta a vallási pártokat; a nagyok lázadása Riche
lieu t, ki alávetette az udvart j do Fronde XIV. Lajost, ki leigázta a 
parlamentel~et. A királyi méltóság mindig győzött, s méltán, mert 



.l<'ranc~iaországnak általa eszközölt egysége~itéHe előnyösebb v•>lt a 
tartományok elszigeteltségénél; egy átaJános s ugyanazért békéltető 
hatalom előnyösebb a részleges és rendezetlen hatalmaknál; egy 
nemzet jobb volt az egyes osztályoknáL E hosszas előkészületi mun
ka, mellyre a dynastia inkább szük~:~égből rnint tervszerüleg adta 
magát, a nélkül, hogy számításba vette volna annak fontosságát s 
akarta volna következményét, az 1789 ki nagy változáshoz ve
zetett, a midön a dynastia ruüvét a mmzet müve fejezte be. 

Dc folyto nos előnyomulásában ll, terület és hatalom-egység felé, 
rnelly czélját képezte, a dynastia ügyes mérsékletet tanusított. Nem 
volt öozö, IlCDI élt vissza győ~elmeivel; bekebleztc a tartományokat 
a nélkül, hogy rnegsctmnisitettc volna azokat, meghagyván nekik 
polgári szokásaikat, lótök al:,pj:H, " <>gy részd a politikai kiváltsá
goknak, mcllyeilkel birtak. Rendezte az országot a nélkül, hogy el
nyomta volua; a rendek Illiudenikét beléplette a nemzeti egységbe, 
elvévén tiilök a függetlett:H.'f, azon ré~:~zét, melly rendetlenségre veze
tett, s melly akadályozta az ii:;:;zeolvadást. Nemcsak nem félt a ne
messég bátorság-ától, a pap.ság kPpességét iíl, a polgárság szellemétöl, 
hanem a monarchia alatt is uiz.,nyos demokr:üikus tevékenységnek 
engedett tért, molly egyedül alkalma~; embereket képezni; a nemes
ségböJ hadvo~éreket1 a paps;í.gból politikusokat, a polgárságból birá
kat és közigazgatókat alkalrua:t.ott. Miért is a monarchiát az egyedi szel
lem szeliditettr, a hatalm~ t ~z erkölcsök mérsékelték, a rendet a moz
galom lelkcsitcttc. ~öt fejetlenségi perczek iH fordultak elő, mellyek 
fentartották és megcrő.sitették a nemzeti jelleget, hogy aztán annál 
nagyobb crélylycl é~ jobb renddel hajtas:;anak végre a még elinté
zésre váró nehezebb dolgo!\. 

:F'rancziaország, a szát•azi'öld központját foglalván cl, az volt 
Európára, mi a Francziaország közpoutjá.-a hclyezdt kit·ályi méltó
ság magára az országra nézve. Minden néppel é1·intkezésben, minden 
nagy eszmének szúkhelyc vagy véghatára lévén, örökös mozgalomban 
é-s te\·ékcnybégben volt ott a szellem. Nagy-Károly alatt az olaszokkal 
közlekedet t, és visszaállitotta a birodalmat; a német népekkel N!· mct
országot rendezte; az :U'<Lbokkal, miután megállitotta volna üket 
Galliábau, Spanyolorsz~gba meut, hogy megvesse ott romlásuk alap
ját. Fentartó ja lévéu a vallá:so!l szellemnek ép ugy, miként a katonai 
erőnek, clunyi szcrzetc::;eivcl különöseu küzrcmiiködött VII. Gergely 
pápai monarchiájának megalapításában. A XI. századtól a XIII-ikig 
kelettel tette magát összeköttetésbe, hová Bouillon Gottfried, Saint
Gilles Rajmund, flandriai Balduin, VII. Lajos1 Fülöp August, Szent-
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Lajo~ vezették egymásután Európa keresztes hadait. 106G-tól1452-ig 
a háboru által majdnem folytonosan érintkezett az angolokkal j 1:302-
töl 1477-ig a flamandokkal j 1496-tól 1700-ig a spanyolokkal és osz· 
trákokkaL A mozgalom, mellyet kivülről nyert, ig-en változatos volt 
és soha meg nem szakíttatott 

Saját eszméin kivUI, Francziaország illymódon mindazokat fol
vette magába, mellyek más népeknél szülemlcttek. A XII. és XIII. 
században székhelye volt az értelmi mozgalomnak, melly főleg az 
arabok befolyása által indittatott meg ; megalapitotta az iskolás böl
csészetet s az egyetemek rendszerét. A XV. században Olaszország 
volt rá uj i t 6 befolyással i a XV I. században Németországból hatolt 
oda Le a reformatio. Az id ötöl fogva minden köz l ekedésnek meg
nyitva, az értelmiség nem nyugodott többé, s Francziaország talán az 
egyedüli, melly egymásra következő négy nagy értelmi századot mu
tathat fel, s egész nemzedékeivel dicsekedhetik a tudósoknak, költők
nek, iróknak, bölcsészek nek, kik szakadatlan sorban következnek a nél
kül, hogy hasonlitanának egymáshoz, s még az utánzásban is eredetiek. 

Innét kezdve, kellett, hogy a franczia nép ellenfele legyen a 
spanyoloknak. Annyi dolog végrehajtása, annyi akadály legyőzése, 

annyi terület egyesítése, annyi tartomány öcszeolvasztása, annyi nem
zet találkozása, annyi eszme elfogadása szükségessé tették, hogy le
mondva az előitéletekről és nyugalomról, folytonosan ébren és tevé
keny legyen. Szakadatlanul annyi irányban lévén elfoglalva, kellett, 
hogy mindig készen legyen és mindig gyorsan végezzen. El es belátás, 
következetes szellem, nH·lly gyorsabb a fontolgatóná.l1 jellem, mclly 
inkább társadalmi mint ravasz, inkább heves mint kitartó, sok jó ér
zék, melly kiigazitja a logica tulzásait, egység a területben, összesség 
a nemzetben, szabályosság a nyelvben, rendszeres szervez et az intéz
ményekben, nyilt, mindenre alkalmas értelmiség, melly mindcn nem
zet eszméinek megközelithetö, s melly négy századot nagy eszmékkel 
étl nagy emberekkel tölt be, munkásság IIZ egycdben, erő a társada
lomban ; ime ezeket köszö nhette Francziaország helyzeti hosszas be
folyásának. 

Könnyü belátni, mikép illy népnek végre is felül kellett kere
kednie a spanyolon. Egy kétszázados küzdele mben az marad győzö, 
ki nem lankad és nem hátrál. A spanyolok rövid időre Párizsban 
ütöttek tábort a XVI. század végén i a francziák Madridba mentek Ic
telepedni a XVIII-ik kezdetén. Mig Spanyolország fokozatosan ha
nyatlott, s a katkolikus királyok mindinkább alászállottak, Franczia
ország, nagy fejedcitnek vagy nagy emberek által kormányozta.tva, 



t'olytono~:~an erihtbödött. A két nemzet között Ititört hd.rcz kezdelétöf 
annak végéig Spanyolország irányában küliinbözií szerenceével min
dig ugyanazon rendszer követtektt. 

Francziaország gyors növekedéso VII. Károly és XI. Lajos 
alatt és hóditási mozgalma VIII. Károly, XII. Lajos és i. Fe
rencz idejében, félelembe ejtették a többi európai hatalmakat, ugy 
hogy szövetséget kötöttek ellene, mellynek élére Spanyolország ál
lott. I. Fereocz védenllö magát, ekkor tette le alapjait ama politikai 
rendszernek, melly az osztrák ház ellen volt foganatosítandó. Hogy 
szembeszállhasson ellenfelével, ki Németország császára, a katholikus 
pártnak Európában feje és Spanyolország királya volt, a német feje
delmek s a protestana párt szövetségét kereste. E rendszernek elein
tén nem volt eredménye. 

Francziaország királyai meggondolatlanul bebonyolitották ma
gukat Olaszországban. Mindenekelött ez országot kellett odahagyni, 
mi három izben és három kormány alatt történt; XII. Lajo11 oda
hagyta Nápolyt, mellyet VIII. Károly hódított meg ; I. Ferencz Mila
nót vesztette el, mellyet XII. Lajos hajtott franczia uralom alá; II. 
Henrik Piernontot engedte át, mellyet I. Ferencz foglalt el. Ez utolsó 
kiürítés, melly teljessé tette a visszatérést Francziaországba, a chateau
cambresisi békekötésnek volt eredménye 1Fi59-ben. 

E béke, melly a saint·Qucntini vereség után köttetett, egy sze
renesés erőfeszítés által elöztetett meg az. osztrák ház ellen. Il. Hen
rik egy lépéssei tovább ment atyjánál a protcstans szövetloégek rend
szerében. I. Ferencz kereste a ~ch malkaldban szövetkezett fejedelmek 
barátságát; II. Henrik szövetkezett és kiitdött veliik együtt. ~~ szövetség 
szerenesés következményei voltak 'l'oul, Mctz és Verdun elfoglalása, 
V. Károly terveinek mcghiusnlása, az ö lemondása, s az osztrák ház
nak két ágra oszlása, melly ház tckiutélycs egységével akkol'ig el· 
nyomva tartotta Eu1·ópát. De 1559-bcn egyike jütt létre ama nagy 
fegyvers:tüneteknek, mellyek felfüggesztették a harczot l<'ranczia- és 
Spanyulország közölt; a két nép szünctet lal'lott, hogy kipihenjék 
magukat, s a két dyuastia köz.ött l.áza~;llágok köttettek. 

II. Henrik halála, gyennekeinek kiskoru~ága, vagy gyengesége, 
a polgárháboruk, mcllyck kormányukat zavarták >~ mellyekre a XVI. 
századot izgatottságban tartó vallási eszmék szolgáltattak okot, véget 
vetettek ama fegyvcrszünelnek. Spanyolol'szág, távol esvén a refor
matio székhelyétöl, 11 az ellenkező szellem által lelkcsittetvén, nem 
engedett bemenetet az uj tanoknak. A régi hit mélyen gyökerezett a 
apanyol uralomnak alá vetett két félsziget földében. Olaszország a 
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világ erkölct~i uralmát, Spauyolor'!zág !jaját nemzeti létét azonositiJtta 
a katholicismussal. Lehetetlen volt tehát ott egy más vallás magvá
nak elhintetnie vagy riigtön el nom t'ojtatnia. Máskép állott a dolog 
Francziaorezágban. Ez or11zág képződésének főelve az egység, a szel
lem, melly elvének tevékenységét fentartotta, az ellenmondás volt, 
miért is a reformatiónak be kellett oda hatolni, de nem uralkodni i 
be kellett oda vitetnie, hogy éleszsze a mozgalmat és növelje az értel
miséget ; de nem uralkodnia, mart kellett, hogy minden eszme, melly 
Francziaországba hatolt, alárendeltessék intéző elvének. 

A hosszas é:; véres küzdelem a két vallás között bátorságot ön
tött a spanyolokba megtörni az 1559-iki fegyverszünetet. Támogatva 
a franczia katholikus párt által, melly nem akarta megengedni a 
koronának, hogy türje a reformatiót, annál kevésbbé aztán, hogy vallja 
azt, egyidőre fölényt vivtak ki maguknak a spanyolok. Franczia
országot Il. :Fülöp kormányozta; örségeket helyezett el Párisban, 
Rouenban, s az ország sok más nagyobb városában i mi több, meg
kisérlette leányát Izabellát llltetni a franczia trónra. 

Ösztönzésére az országrendek 1593-bau a sali törvény megvál
toztatása s egy uj dynastia behozatala fölött tanácskoztak j de az 
ország szelleme olly nemzetie~, az alaptörvény ereje olly hatályos 
volt, hogy a katholikus párt nem bátorkodott e végletig menni. Azon
ban hamindjárt a katholikus eszme uralomra juttatta volna is rövid 
időre Francziaországban a spanyol házat, miként a hübéri eszme 
százötven év elölt trónra emelte ott az angol házat, IV. Henrik sokkal 
könnyebLen megbuktatta volna Izabellát mint VII. Károly megbuk
tatta VI. Henriket. Egyike volt ez ama válságolmak, mellyeken a 
monarchia mindig diadalmaskodott, s mellyek annak mindig egy egy 
nagy fejedelmet é.~ erőteljesebb all<otmányt adtak. 

Legyözvén a Ligát, IV. Henrik békés együttélésre kényszeri
tette a vallási pártokat j ~panyolnrllzágot illetőleg H. Henrik és l. 
Ferencz rendszeréhez tért visllza, nagyobb mér·vben alkalmazva azt. 
Szövetségre lépett Hollanddal, Angliával, ~chweizczal, Németország 
protestaus fejedelmeivel j s uralkoda!ja alatt a spanyol pártot gyenge
ség fogta el, mellyböl nem iti Jabbadt fel többé. Az 1598-ban kötött 
vervinsi báke, s XIII. Lajo:i házassága osztrák Annával és franczia
országi Erzsébete ~~ülöppel, a spanyol monarchia örökösével (1612), 
uj ezünetct jeleztek a kiizdelemben. A gyenge IlL Fülöp, s a kiskoru 
XIII. Lajos nem eleveníthették fel ama régi vi~:~zályt a két ort~zág 

között i de a mint ez utóbbi nagykoruságot ért, Hichelicu biLornok, 
IV. Henrik és I. Ferencz nyomdokaiba lépve, sokkal tová.Lb ruent 
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náloknt.l. I. Ferencz kitartással, de sikertelenül küzdött az osztrák 
ház ellen j IV. Henrik dicsteljesen szállott szembe vele j Richelieu 
bíbornok megalázta. 

E minister kivitte, mit királyának, magára hagyatva, nem kellett 
és nem lehetett volna végrehajtania. Erős szellemmel és határozott 
jellemmellévén megáldva, minden tetténtk tiszta tudatával birt, mi 
nem mindig sajátjuk a nagyernbereknek. Eljá•·ása összhangzott ter
veiveL I g é r e m a k i r á l y n ak, mondá ö, m is z e r i n t m i n d e n 
igyekezetemet, egész ~ekintélyemet, melylyel en
gemet felruháznia tetszett, oda fogom fordítani, 
hogy megbuktassam a hugonotta-pártot, megaláz
zam a nagyokat, engedelmességre szaritsam az 
alattvalókat, s az idegen nemzetek között azon 
magaslatra emeljem nevét, melly azt megilleti 1) 

S a mit tervezett, el is érte. Lefegyverezte a protestaosokat 
mint politikai pártot, elvévén tőlök az addig megvihatlan Rochellet, 
s a biztonsági helyeket, mellyeket a nantesi kibocsátvány után el
foglaltak, s csak mint vallás-felekezetet hagyván öket létezni. A leg
büszkébbekkel is főt hajtatott a királyi felség előtt, s leverte, kik ezt 
tenni vonakodtak. Szövetségre JcpetL Hollanddal, a német fejedel
mekkel, Svédor;;zág királyával s Savoya herczegével Austria ellen, 
mellyre a legsulyosabb csapásokHt mérte. Négy ruilliót tizetelt2) szö
v.:tségcseinek, kik elégséges csapatok fölött rendelkeztek, de t;zükét 
érezték a péuznek. :-;z.ázötvenezcr gyalogot és harminczezer lovast 
tartott hadi lábon, és l1atvan milliót költött évenkint háborura. 3) IV. 
Henrik alatt Francziaországnak egyetlen hajója scm volt, s Richelieu 
tekintélyes tengerészettel látta azt cl, mclly husz gályából ét~ hu::~z 

kerek-hajóból állott a Földközi-tengeren, és hatvan hajúból az Ocea
non4) ; s mind c dolgokat csel~:~zö\'ényck és veszélyek közcpett vitte 
véghez, kénytelen lévén folytono:>an küzueni a király anyjával, te:;t
vérével, éti kegyenczeivel a hatalomért, m~:llyet arra használt, hogy 

1) WeiJelicu bilwrnok polilikai végrendelete; a politikai véy•·endeletek gyüJte
ménye Il. köt. 9. lapj!m, l ~-ed rét ki!i.das, Amsterdam 174U. 

")Ugyanott 67. és 68. lnp. 

•) Ug-y11uott, 68. lap. 1600-tól 1610-ig lV. Ilemik Rlatt a ha<lij~rcgre tett ösz

sze; kiadás nem multa felül a hat milliót (mo~tauá.b11n 13 millió) s a cs:tpatult Hzáma 

nem haladta a tizezret, miböl háromezer lovas, hétezer gyalog volt. Grimoard, átalá

nos helytartó, Kutatdaai a franczia hadaere!J eredeté•·e vonatkozúluy. P!Lris, l SOG. 

::S u.d rét, ~-5 lap. 

~) H.ichelieu bíbornok p,•litihai ,·égnltult>lete. b7. lap. 



emelje az állam tt::kintélyét. Söt, a király ellenzéseit és csüggeteg· 
ségét is le kelle gyiíznie, ki csak azért tartotta meg őt, mert nem 
nélkülözhette. 

Richelieu bíbornok előbb meghalt, mintsem bevégezhette volna 
müvét, de folytatá~át Mazarin bibomokra bizta, kit ö maga választott 
utódáuL Mazai'Ín helyzete még több nehézséggel járt, mert idegen 
volt, s mert kormányzóság idején kellett országolnia. Mindenben 
előde nyomdokait követte, Ugyesen és kitartással végezvén be annak 
vállalatait, miáltal megszilárditotta a hatalmat, s az államot a nagy· 
lág tetőpontjára enHdte. Tehát két egyházi férfiu övezte fénynyel 
egy nagykoru fejedelem gyengeségét s egy l(iskoru gyermekségét, 
betöltvén a küldetést, mellyet az ország szüks~;.!;e kiivetelt a koro· 
nától, de melly felülmulta a fejedelem akaratát vagy korát. Akkori
ban az egyház képezte a nagy politiltusokat, kifejtette az ember tu
lajdon értékét, s összekapcsolta azt a rang hatályával. 

Mazarin azt szokta mondani, hogy ki a szivet birja, mindent 
bir j 1) s azért biztositotta magának a kormányzúnö szivét. Richelicu 
XIII. Lajos józan eszéhez fOI·dult, ki fölismerte az ö nélkülözhetlen 
hasznosságát j Mazarin austriai Anna szenvcdélyére támai'lzkodott, ki 
sohasem határozhatta cl magát, hogy megváljék Wle. Hogy korm:\
nyozzon, egyik tiszteletet, a másik szcretetet keltett maga iránt. 

Mazarin nagy, előrelátó, termékeny elmével, józan, helyes ítélő
tehetséggel és hajlékony természettel birt, melly inkább hirtelen volt 
ro int gyenge, inkább ki tartó mint eriis. A z i d ö és é n,2) ezt tüzte 
Mazarin jelszavául. Müködt\sébcn nem vonzalom vagy ellenszenv, 
hauem számítás vezette j a nagyravágyás eriísebb volt nála az önsze
retet nél, s nem törődött vele, bármit beszéltek felőle, csakhogy hagy
ták legyen öt cselekedni. Érzéketlen a sérelmek iránt csak arra 
ügyelvén, nehogy valamikép sarokba szorittassék, ellenfeleit nem 
tekintette ellenségeknek; ha gyengének érczte magát, szégyen nélkül 
hátrált, ha hatalmas volt, gyülölel nélkül börtönre vetette öket. Ri
chelieu megölette azokat, kik ellenszegültek n cki, Mazarin megelé
gedett vele, hogy fogságba vetette iiket j a bitófát a Bastille helyet· 
tesitette. Ritka éleslátással ítélte meg az embereket, de figyelembe 
vette, milly itéletet hozott már felölök a közvélernény. Mielött bizal
mával valakit megajándékozott vo ln a, kikflrdezte: sz e r e n c s és· e? 

1 ) Mazarin bíbornok levele XIV. Lajoalwz1 1659. aug. :!8-rt'.l, a "Maza ri u levtl· 

lei·' czimli gyUjtemény I. l;öt.et~nck 308-ik la p, Amsterdam 1745. 
,) Bevez<Jt~~ a ~'ronde-ot ~rdekUJemlékiratokhoz, Petitot. XXXV. köt, 41. lap, 



Nem mintha vakon hódolt volna a szerencse e~>ctlegességcinek, ha
nem mert sz e r e n cs és n ek l e n n i szer·inte annyit jelentett, mint 
olly elmével birni, melly előkésziti a szerencsét, a olly jellemmel, 
melly uralg a fölölt. UsüggedéHt nem ismerve, p!í.ratlan volt az állha
tatosságban, daczára látszólagos változékonyságának. 

Ellenállni némelly esetekben s némolly embereknek nem tar
totta szilárdságnak, hac em ügyetleoségnek; miért is csak azért enge
dett, hogy ujra kezdje a dolgot, csak azért hátrált, hogy ujra vissza
térjen. La Rochefoucauld, egyike legszellemdusabb elleoescinek, azt 
mondotta felöle, hogy b á t r a b b v o l t s z i v é b c u m i n t e l m é -
jében, ellenkezőleg Richelieu bibornokkal, ki me
r és z e lm é v e l b i r t, d e fél é nk sz i v v e 1. 1) 

Ha Richelieu bíbornok, kinek ollykor csüggeteg perczei voltak, 
elveszti a hatalmat, soha vi~sza nem szerezte volna azt; mig Mazarin 
két ízben menekülni kénytelenittetvén, soha sem vesztette el bátor
ságát, számkivetéséből is kormányzott, s visszatért, hogy a nagyság 
és hatalom legmagasabb polczán végezze életét. 

Mazarin folytatta az osztrák ház gyöngitését, daczát·a a nehéz
ségekoek, mellyekkel odahaza kellett küzdcnie. XIV. Lajos kiskoru
sága, hasonlóan az előbbiekhez, szintén megzavartatott. Franczia
ország, meghajolva Richelieu keze alatt, mint hosszasan ÖlJszenyomott 
aczélrugó pattant fel; s előállott a Fronde. Nem ujitási kisértet, ha
nem egy sajátságos jellegzö mozgalorn volt ez. A régi osztályérdekek 
nem birtak többé elég erővel, s az átaJános érdek még nem nyilvánult 
elég határozottan arra, hogy valódi polgárháborut vagy komoly for
radalmat t.:1maszszoo. Az átaJános helynök nem támaszthatta fel a Li· 
gát, Condé herezeg nem kezdbette ujra Guise herezeg szerepét, a 
parlament nem helyettesitbette a királyi méltóságot. Ugyanazért a 
szereplök csakis kolomposok voltak, kik mi kedvet sem érezve a 
polgárbáboruhoz, pártukat alakítottak, mellyek addig tartottak, mig 
Vl.l.lamelly cselszövény ugy kivánta, és egyesületeket hoztak létre, 
mellyeket szeszélyeik állh~tatlanl!ága vagy érdekeik rnozgékonysága 
szerint os:.~lattak fel. Ez oktalan izgatások közepett, mellyek egy 
perezre megzavarták a bölcs Turenne okosságát, s a nagy Coudé 
kezében Francziaország ellen forditották a r·ocroyi kardot, s rnellyek 
olly nyomoru szerepet játszattak a szellemes Retz bíbornok kal, csak 
egyetlen akarat volt erős, az osztrák Annáé; csak egyetlenjózan eszü 
ember volt, Mazarin. 

1) La Uochefoncuulcl emléi<iratui, a Potitot g-yüjl. úl. k;;t, 314. lap. 
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A Fronde négy éven át tartotta magát. Mazarinnak volt ideje 
végrehajtani az osztrák ház német ágának megalázását. Hosszas és 
ügyes alkudozások után, mellyeket Svéd- és Francziaország együttes 
győzelmei könnyitettek, megkötötte a westphaliai békét (1648). E 
dicsőséges szerzödés ositrákellenesen rendezte Németországot, sa 
bir·odalomnak rendelte alá a császárt; Francziaországot megerősi
tette Metz, 'l'oul, Verdun püspökségek birtokában, s hozzácsatolta 
Elsass t. 

A spanyol ág megaláztatása, melly Racroynál és Lensná.l kez
dödiitt, félbeszakíttatott a polgárháboru által. Azonban Mazarin soha
sem tévesztette e czélt szem e1öl, még akkor sem, midön ugy látszott, 
hogy önfentartásának érdekéböJ végkép le kellett volna arról mon
dania. Midön pedig 1652-ben véglegesen visszatért a kormány rudjá
hoz, szerenesés hévvel fogott ujra vállalatának e második részéhez. 
A spanyolok megveretve a Düná-kná.l, feladásra kényszerítve Dun
kerqueben, megfosztatva Cataloniától, fenyegettetve Német-Alföldön, 
békét voltak kénytelenek kérni. A pyrenoi szerzödés (1659) az volt 
Spanyolországra, ami a westphaliai Austriára nézve, gyengeségének 
bevallása. 

Az ügyes Mazarin Elsass megszerzésével a Rajnáig terjesztette 
ki Francziaország határait; Roussillon és Cerdanna északi partjának 
hozzákapcsolásával pedig egész a Pyrenek csucsáig tolta azokat 
előbbre; hadseregeinek megnyitotta Német-Alföldet az által, hogy 
átengEdtette Artoist l! Luxemburg és Hennegau egy részét. Meg nem 
elégelve,h< gy Francziaországnak biztositotta Európában a tulsulyt,még 
hatalmasabbá teend ö azt jövőre, a rajnai szövetséget hozta létre Austria 
ellen, s XIV. Lajosnak lirügyet szerzett Spanyolország örökségére, 
Maria Terezia herczegnövel házasitván öt össze. Bevégezvén e nagy
szerü dolgokat, mellyek feljogosították öt mondani, hogy h a n y e l v
r e n e m v o l t is fr a n c z i a, a z v o l t sz i v r e, meghalt 
1661-ben. 

A nagy mioistert a király váltotta fel. Mazarin megalázta az 
osztrák házat Spanyolországban, XIV. Lajos végkép megbukt&tta. 
azt. E fejedelem huszonkét éves volt, midőn önállóan uralkodni kez
dett. Nevelése elhunyagoltatott; gyermekiJégében komarnoka teljesi
tette nála a történettanár szerepét, ki ősei életének elbeszélésével al
tatta öt el. 1) Mint ifju nem szerette Mazarin bibornokot, s királyi lelke 

')La Port~, XIV. Lajos eiHÖ komornokfl.nak Emlékiratai, 248-251. lap. 

Genf, 17 5(i. 
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sértve érezte magát, midöo a ministert testörségtől látta környezve, 
mig ö elh::onyagoltatott, s N a g y t ö röknek nevezte azt. 1) De aztán 
letette vagy eltitkolta az ellenszenv ez érzelmeit, midön meg tudta 
hecsülni a szolgálatokat, mellyeket ama nagy mioi"ter a koronának 
tett, s képes volt tiszteletet érezni nagy tehetsége iránt; s akár elis
merés, alt:l.r megszokás lett légyen oka, egész haláláig föltétlenül 
hagyta magát általa vezl'ttetni. Kerülte az országos ügyeket, mulat
ságoknak adta át magát, mínisterének tekintélye i1 ánti hos;~za:; enge
dékenység alá rejtvén jövendő akaratát,2) s udvara távolnil sem 
hitte, hogy valaha nagy l<irály válhassélt belőle. De Mazarin fel
ismerte öt. 

Grammont maréchal, látva, mikép Lajo;j semmivel sem törüdve 
csupán mulatságokat keres, azt mondá a bihornoknak, hogy a hata
lom biztositva van neki a meddig élni fogna; de Mazarin azt felelte: 
Öri nem ismeri öt, négy királyra vaU1 anyag van 
b enne!~) 

Élete végén, Mazarin átalános politikai utmutatásokkal szolgált 
XIV. Lajosnak. Tnnácsul adta neki: fékezni szenvedélyeit, hogy min
dig mint király já1:jon el, lehetőleg rövidre fogni a királyi vérből szár
mazott herc:r.egeket, nem bizalmaskodni az udvaronczokkal, az állam· 
ügyeket illetl\IPg áthatlanul rneglirizni a titkot, melly egyedül viheti 
azokat jó végre, miivelni természetes hajlamát a szinlésre, nem tar
tani elsö ministm·t. 1) 

A Mazarin halálát kiivetö napon Lajos mint ur lépvén fel, ke
zébe vette a kormányt, s kinyilatkoztatta, mikép ezután mindent ö maga 
fog intézni. Megállapította, miszerint naponként kétszer fog ministerei
vel tanácskozni, s hat órát szentelend az fdlamügyeknek. Megtiltotta a 
négy államtitl1árnak aláírni valamit, mielött at·ról vele beszélnének, a 
cancellárnak használni pecsétjét az ö rendelete nP.Ikiil, a prnziigyi 

l) Ugy•mott, 256. lap. 

2) A király semmibe st~m 1\Vatkozott. A bíbornok sohll sem ment hozzá, 
rle ö naponként. k~tszer lt~reste fel a bibor11okot, ugy jArva körülte mint. valami 
etryszerii urlvaronc:l. A bíbornok minden h6dol:ttnyilvánitás nélkül fogadta, ~~oli~ 

állott fel, midön belépett v11gy távo?.ott, és soha sem kisérte ld a szohából. Mon
glat emlékiratai, Petitot idézett LI. ltötPtének 1 t l. ltlpjáu. 

") Choiay E'mlékimtai, Petitot .Ll. kiit. 191. lap. Más alkalommal XIV. 
Lajos1·6l h11sz~h·én, a hil.ornok l<övetltezUieg n_yilat.lw?.Ott: Ki .• sl! ktf.•nbb k~l nlrn. 

d'- 7M9azebbre jutand másnál. Ugyanott l!l2. l. 

') Ugyanott, 18H. és 1!10. l. 



927 

főfelügyelőnek pénzt adni ki a nélkül, hogy öt értesitené.t) Három 
egymásra következő napon át tartotta egybegyüjtve tanácsát, hogy 
értesítést nyerjen az orRzág közigazgatásáróJ.2) Ez elhatározása, melly 
nem volt ment némi félelemtől, mindenkit bámulatba ejtett. Anyja 
nevetett, az udvaronczuk szalmatüznek hitték, aministerek azt vár
ták, hogy majd beleún a dologba,') de ö ötvennégy éven át kitartó 
maradt. 

XIV. Lajos határtalanul nagyravágyó volt és mérték fölött sze
rette a dicsö~éget; törzsének egyetlen fejedelme sem multa öt felül a 
hatalomban Nagy ember volt, de sokkal nagyobb király; azt hitte 
a királyi méltósá~ Istentől jö, s hogy ez a ldrályt kötelmeihez mért 
belátással ajándékozza meg. Amint ö tartotta: a kormányzás munkál
kodással jár; a király tiszte abban áll, hogy engedje müködni a józan 
észt; a királynak önmagától kell elhatározásra jutnia, mert az elha
tározás uri szellemet igényel; azon esetekben, midön az ész megszü
nik tanácsokat adni, az ösztiinökre !tell támaszkodni, mellyeket Isten 
minden emberbr, !l főleg a királyokba oltott. 1) 

Ez elveknek megfelelőleg munkás éR határozott volt. Kétségbe
vonhatlan akarat-nagysággAl birt, a legkisebb körülményeket is szá
mitásba vette, s a legnagyobb ügy ességgPI hajtotta végre elhatározá
sait. De jóllehet helyes itélö tehetséggel volt megáldva, nem birt 
Mazarinnak és Richelieunek sem magas különböztetö képességével, 
sem éleselméjévcl. Szenvedélyét igen gyakran kötelességével, gyón
tatóját lelkiismeretével tévesztette össze; értelmiRég hiányából nem 
igen tudott az iinmérsékléshez, s bár igen féltékeny volt tekintélyére, 
egész életén át azok által hagyta magát vezettetni, kik nagyobb szel
lemmel birtak nálánál. Lionne, Louvois, Maintenon asszony egymás
után nagy befolyást szereztel( maguknak elhatározá,saira; de ugy 
tudták azt leplezni, hogy az elsőben tanácsadásnak, a másodikban 
hízelgésnek, a harmadikban ragaszkodásnak tHnt fel. Miért is külön
hözö Bzinezeteket adbtk kormányának, mellyre ö maga jelleme egy
forma irá_nyzatának bélyegét nyomta. A spanyolországi örökösödés 
volt a vezérgondolat, melly XIV. Lajos egész kormányzatán átvonul; 
ötvenévnél tovább foglalkoztatta az külpolitikáját és hadseregeit; az 
képezte uralkodása kezdetének nagyságát, az okozta élte végének 
nyomorait. 

1) X l V. LaJos emlékiratai, I. köt. l~J .. 24. l~tp. 

') Ohoisy emlilkimtai, a fentebbi munka idézett ltelyénel< 222-ik lapja. 

') XIV. Lajos emlékiratai, I. k<it. 311. éR 37. lnp. 
') Ugyanott 19. 21. 43. 44. llljJ 
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Miként láttuk, Spanyol- és Francziaország uralkodó házai kö
zött másfél század óta, vagyis azon időtől fogva, midön hatál'8ik ta
lálkoztak, dühös kUzdelcm folyt, melly ollykor a nyugalom perczei 
által szakíttatott mf'g. Az IG59-ik év egyike volt e szünidöknek. A 
pyrenei szen;ödés s Maria Terezia házassá·~a XIV. Lajossal ·békét 
hoztak lét1·e a két ország közfitt, kiengeszteltAk a két családot j de e 
béke sem volt tartósabb mint a veNinai és a chateau cambresisi. Söt 
ama házasság csak !!iettette a háborunak ujbóli ldtörését, anyagot 
szolgáltatott utolsó felvonásához ama drámának, melly a két ház kö
zött hosszu idő Ma előadatott. l. Ferencz erőfeszítve kilzdött az osz
trák ház ellen, IV. Henrik diadalmasan visszaverte táml\dásait, 
Richelieu es Maza•·in megalázták j c~ak az volt még hátra, hogy ki
fosztassék, s ezt XIV. Lajos vitte véghez. 

Ettln tartva, föltételek köttettek az ö házasságához Mária Te
réz.iával (1659) s atyjáéhoz osztrá~ Annával (1612). A XVI. század
ban történt mértéktelen hatalom-terjeszkedé~ek, s az azok eszközlése 
vagy akadályozá~a végett folytatott háborúk, a következő szá?.ad em
bereiben az egyensui y biilcs eszm éi t keltették fel, mellyek ellenezték 
két olly nagy ruonarchiáuak, minö Fraric:.~ia- é1:1 Spanyolország, egy 
fö alatt valú egyesítését. 8 tuinthogy a spanyol törvény öriikösödési 
jogot engedett a nőknek, a l<'rancziaországba férjhez ment herczeg
nőknek forma szerint le kellett moudaniok spanyol ö•·ökösödési jo
gukról házassági szerzödésükben, melly módositotta rájok nézve az. 
állam alaptörvényét. X lll. é~:~ XI V. Lajos aláírták e lemoadást, de 
utóbbi el volt tökél ve megsérteni azt, ha az eliire látott •~set be
következnék. 

Midön ö az állam kormányát kezébe vette, egtísz Európa béké
ben volt j a nagy kérdések, mellyek majdnem ötven éven át izgatott
ságban tartották, megoldattak ; a w~;stphaliai sz.crzödés véget vetett 
a háborunak a császár ér~ a birodalom között, biztositván Német· 
ország függetlenségét A us tri a bitorlásai ellen j s lecsendesítette a 
szárazföld központját; a pyrenei bél<e visszaadta a nyugalmat déli 
Európának, megszüntetvén a teriiletért folytatott háborut Fra.nczia· 
és Spanyolország között., s szabatosabban megállapitván IIZOk hatá
rait j a kopenhagai s az olivai helyn·állitották a békét északon, sz'\
bályozván Svéd-, Dáu · és LeugyeloJ•szág viszonyait. 

Francziaországtól annál kevésbbé l·~hetett volna vá!'UÍ a nyu· 
galom megzavarását, mert az ö politikája érvényesült leginkább az 
európai rendezésben. A Német-Alföld rovál!ára megnagy'>bbitott Hol
landot De Witt János fr·anczia pár·tja kormányozta, N,·~mCitor>~zá~ 
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Au3tria rövidségével szerveztetett, Svédország Dánia és Lengyel
ország tolé emeltetett, Spanyolország a Pyrenek mögé szorittatott 
vissza; a belső egyenetlenségek elfeledtették Angliával a szárazföld 
ügyeit, s két év óta olly fejedelmek alá esett vissza, kik hajlandób
bak voltak Francziaország mint saját országuk igáját viselni. XIV. 
Lajosnak nem kellett semmitől fél u ie, semmit merészelnie i de mindez 
Mazarinnak volt müve és dicsősége, az i~ju fejedelem pedig égett 
a vágytól személyeseu miiködni és személyesen tenni szert hir
névre. 

Czéljai kivitelében bámulandó eszközök állottak rendelkezé
sére; hadvezérei Gustáv Ádolf iskolájában képeztettek, s Hocroy és 
a Dünák baLérai disziték bomlokukat i diplomatái és közigazgatói 
Mazarin keze alól kerültek ki i mindezek birtokában voltak az erély
nek, mit a polgárháborttk adnak, s fámsztó csaták vagy nagyfontos
ságu államügyek kiizepett nevelkedtek. Illyenek vollak Condé, Tu
renne, Lionne, Colbert és Le Tellier, mat·adványai egy nagy mozga
lomnak, öröksége egy nagy embernek. 

XIV. Lajos a nagyravágyás fensőbb ösztönével rögtön fölis
merte, hogy nagyságának eszközét, kormányának sarkpontját Spa
nyolország képezi, ugyanazért 1661-től fogv asz.ünetlenül e monarchia 
öröklése foglalkoztatta, s azon volt, hogy keresztül huzassa a lemon· 
dási okmányt. Egyszersmind eröt gyüjtött, melylyel sulyt vessen 
az egyezkedések mérlegébe. Gondja volt az ország rendezésére, mit 
elhanyagolt Mazarin; 1) rendbeszedte az ország pénzügyeit, mellye
ket a legnagyobb za varban talált; helyreállitotta és emelte a tenge
részetet, melly hanyatlásnak indult Richelieu után: bevitte a kül
földi ipart országába; hadsereget alkotott, melly még kitünőbb volt 
fegyelmezettségénél, mint számánál fogva, s a mi fó, javította a had
ügyi igazgatást. Az ur éber szeme és intézö keze alatt mindenfelé 
rend, titoktartás és munkásság uralkodott, minek eredménye az ország 
fclvir,gzása s az állam megerősödése lett. 

De XIV. Lajos uralkodásának e korszak át még nevezetescbbé 
tette az alkudozásokban kifejtett ügyesség. Ezek majdnem kizárólag a 
spanyolörökösödés körül forogtak, s Lionne által vezettettek. E winis
tert Mazarin szemelte ki, mikéut Mazarint Richelieu i Mazarin XIV. La
josnak hagyta, miként Mazarint Richelieu Xlll. Lajosnak és osztrák 

1 ) "Kétségen kivül áll, hogy Mazarin bíbornok a milly jól ismerte a kül
ügyeket, ép olly keveset tudott a belsökrö l." Oolbert politikai vég1·endelete; a poli ti· 
kai végrendeietek gyüjteménye Ill. kötetének 12-ik lapján. 

XVI. 59 
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Annának. 1643-tól 61-ig bizalmasa volt ama nagy ministernek i részt 
vett a westphaliai értekezletekben, létrehozta a rajnai szövetséget, 
közremüködött a pyrenei szerzödésben. Ama kor levelezései mind 
tőle vannak s ravasz, éles, be ható és kisegi tő eszközök ben igen ter
mékeny szellemről tanuskodnak; látkiirének emelkedettsége hatvá
nyozta józan eszét i ügygyakorlata ~zabályozta képzelmét. Kortársai 
között nagyobb hirnévnek örvendett mint a tiirtéDelemben; Mazarin 
és XIV. Lajos, kiknelt egymásután felajánlotta ~>zolgálatait, oda köl
csönözvén nekik gondolatait, s munkálkodásaival növelvén nagysá
gukat, elhomályositották, minden dicsöségtől megfosztották öt i mert 
a dicsöség nem annak jut, ki tanácsokat ád, hanem :innak, ki paran
csol és müködik. A történet látványát szemlélö nemzedékek csak 
azokat vehetik észre, kik első sorban állanak az események távoli 
szinpadán. 1661-ben IV. Fülöp még élt, t! nem fizette le a jegyaján
dékot, melly Mária Tereziának a spanyol örökséghez való jogaiért 
cserében megszavaztatott; minélfogva a lemondási okmány legfonto
sabb záradékának elég nem tétetett. XIV. Lajos, ki azt tartotta, hogy 
egy részleges szerzödés nem vet köztetheti ki erejéból az alap törvényt, 
ez okmányt már magában véve is semmisnek tekintette; s e vélemé
nyében még inkább megerősödött, midön látta, mint sérti azt meg a 
madridi udvar azon részében, melly rá nézve tartalmazott kötelezett
séget. Ekkor egyezkedést kezdett azzal, hogy visszavonassa ez 
okmányt, s a különböző európai kabinetekkel, hogy utjába ne 
álljanak. 

Ez alkudozások annál idöszcrübbek voltak, mert. az örökösödés 
minden perczben fölmerülhetett. IV. Füliip megbalt ( 1665) s utóda a 
négy éves gyenge II. Károly lett, ki folytonosan a sir szélén állott. 
De XIV. Lajos halasztás nélkül müködni és terjeszkedni vágyván, 
nemcsak előkészitette a többi hatalmakat tervcinek a spanyol trón 
teljes öröklését illetőleg, ha az mcgürülue, hanem egy korai terjesz
l{edés- eszközt is kutatott fel a jószágvisszaszállási jogban (jus devo
lutionis), mellyre mindjárt IV. Fülöp halála után támaszkodhatott, a 
nélkul, hogy bevárná a II. Károlyét. E jog Német-Alföld néhány tar
tományában dívott ama szokásból eredt, melly az atyai örökséghez 
elsöbbséget adott az első házasságból született gyermekeknek a má
sodik házasságból származottak fölött. Lajos e szokást a polgári tér
röl a politikaira vitte át, a koronák vagy legalább az egyes tartomá
nyok átszállására is alkalmazván azt. Neje, Mária Terézia az elsö 
házasságból született, Károly a másodikból: ugyanazért neje javára 
Német-Alföld egy részét követelte, mivelhogy ott a jószágvisszaszál-
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lási jog érvényben volt. Miután előbb barátságosan kél'te volna s 
meg nem nyerte, fegyve1·t fogott, betört l<"'! and riába, s meghódította 
Franche Comtét. Ez első háboru, mclly egész uralkodását mozgal
massá tette, 1667 ·ben kezdödött s 1668-ban az aa chf'ni békével vég
ződött. Eredetet annak a spanyol monarch iaban való részleges örö
köaliclés kérdése adott. 

B korszak C o l y t o n o 8 a lk u d o z á sok korszaka volt; al
kudozás folyt Spanyolországgal eleintén, hogy visszavegye a lemon
dási okmányt, a:~oután, hogy beleegye:~oését adja a jószágvÍsS?.Rszállasi 
joghoz; Hollanddal, hogy elismerje XIV. Lajos átaill.nos igényeit a 
sp an y ol monarchiához, 8 l't•s:~oleges követeléseit Német-Alfiildre vonat
kozólag, habár növekedése épen Holland1·a nézve leendett legveszé
lyesebb; a német birodalommal, hogy meghosszabbitsa a rajnai szö
vet séget; a regensburgi gylilésBel, hogy meg v on ja védelmét a bur
gundi kerülettől i alkudozások folytak és szerzödések köttettek Mainzr 
Ki.iln, Brandenbul'g választó-fejedelmeivel, Ncubur~; herczegével sa 
münsteri püspiikket, hogy elvágják a császár eliitt Német-Alföld ut
ját, ha segélyt akarna vinni Spanyolországnak : Portugaliávnl, hogy 
támadást intézzen Spanyolorsz!l.g ellen a félszigeten, mialatt XIV. 
Lajos Flandriát veszi el tőle i Sehweizczal éti Angliával, hogy szövet
kezzenek vagy Bemlegesen viseljék magukat; végre alkudozás és 
titkos szerzödés a spanyol monarchia esetleges felosztásáról Leopold 
császárral. Ezek voltak e kor nagy diplomatiai tényei. 

Ez alkudozások majdnem kivétel nélkül czélt értek i s l<i tudja, 
mi módon vezette azokat Lion ne, nem fog csodálkozni. E ministe, 
sastekintete Eurúpa politikai ügyeinek egész tág mezejét egyszerre 
átfogja, s 11nnyira ismeri azokat, hogy bámulatos vonzó könnyedség
gel tárgyalja, habár ollykor kissé hosszadalmassá válik. Rendeletei
ben és intézéseiben az emberek s az állami dolgok legmélyebb isme
retét tanusitja ; mindcn valőszinti nehézséget elöre lát, s böven jelzi 
az eszközöket, mellyekkel le lehessen azokat gyözni i gyakran ön
áHóla.g gondolkozik, tesz, intéz, királyának CllUpán a jóváhagyást 
tartván fel, ro i sohasem maradt el. Öntudatával bi1·ván erej ének, ritka 
okosságának, tekintélyének ura szelleme fölött, nem két li, hogy véle
ményet meghallgatásra találnak, elfogadtatnak, követtetnek. Gyors 
fesztelen, s némileg önhitt eljárása sohasem volt durva és sértll, ha
csak nem Lajos r endeletéböl, kinek beavatkozása könnyen felismer
hető a minister eljárásában és nyelvezeté ben. 

Az 1661-töl 68-ig terjedő idököz volt e fejedelem politikájának 
legszebb korszaka, Gonddal ápolta szövetsé g eit, semlegességben tar

() 9* 
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totta az irigy vagy gyanakodó hatalmakat; versenytársával a spanyol 
öt·ökség követelésében a leghasznosabb osztozkudási szerzödést kö
tötte IL Károly halála esetére, mint a mellynek eredménye Német
Alföldnek egyesitése lett Francziaországgal j háborut kezdett, melly 
olly jól volt előkészítve, hogy egyetlen ellenséget sem talált a sikon, 
habár ö zavarta fel a világ békéjét. Csapásainak gyorsaságával és 
követeléseinek mérsékeltségével egyformán meglepett ; megsznrezte 
Charleroi, Binch, Ath, Douai, Tournai, Oudenarde, Lille, Armentié
res, Courtrai, Berques, Furnes erősségeket területeikkel együtt, s 
illymódon tovább vitte Francziaország határát észak felé, melly rész
ről igen gyenge és közel volt a fövároshoz. 

De 1671-ben rneghalálozván Lionne, vele egylltt elenyészett a 
szellem is, melly addig XIV. Lajost vezette és mérsékelte. Az ügyes 
királyból szenvedélyes király lett; a jószágátszállási háboru a hollandi 
háborut vonta maga után; egy terjeszkedési vállalat a mértéktelen 
boszu tényé!'e vezetett. Daczára a kiméletnek, mellyet Lajos az 
Egyestilt-tartományok köztársasága iránt, melly az ö családjától nyerte 
uj életét és nagyságát, folytonosan tanusitott; daczára annak, hogy 
támogatta azt utolsó tengeri háborujában, mellyet Anglia ellen viselt, 
e köztársaság, félelembe ejtetve Német-Altöldnek a francziák által 
történt elfoglaltatása, Francziaország szomszédsága s ifju királyának 
nagyravágyása által, fel akarta öt tartóztatni utjában, megkötvén 
Angliával és Svédországgal a h á r ru as sz ö v e t e é g e t, mellynek 
parancsoló közvetitése mellett jött létre az aacheni béke, a melly 
eredete volt a Lajos ellen késöbb szervezett szövetségeknek. 

A hollandok saját érdeköket eléje tették Francziaország barát
ságának j félelflmböl, melly talán időnkivüli volt, felmondtak egy régi 
szövetséget, mellynek mindent köszönhettek, hogy Angliával; vetély
társokkal szövetkezzenek, s elvonták Svédhont Francziaországtól. 
XIV. Lajos, haragra gerjesztve ez eljárás által, meg akarta öket 
büntetni elhamarkodott hálátlanságukért; Lionne segédkezet nyuj
tott neki büntetésök előkészítésében, mit, ha tovább 61, valószinüleg 
nem engedte volna egész végromlásukig vinni. Svédország ismét 
megnyeretett Francziaországnak, Anglia királya pénzzel elvonatott 
Hollandtól; megtöretvén a hármas szövetség, Lajos 1672-ben az 
Egyesült-tartományok ba r ontott. 

Eleinte semmisem állhatott ellen seregeinek, mellyeket Condé 
és Turenne vezettek. A hollandok reszketve hozták meg magukat, a 
legfényesebb elégtételeket ajánlották neki s készeknek nyilatkoztak 
mindazon szerzeményekröl lemondani részére, mellyeket 1621 óta 
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hóditottak el a spanyolok tól, s átengedni neki a G e n e r a l a t us 
összes tartományait, mellyek huszonöt várost foglaltak magukban; 
többek közt Maestricht-ot, Bois-le-Duc-öt, Bredat, Ravensteint, Berg
op-Zoomot, stb.; de Louvois mindez ajánlatokat visszautasittatta vele. 
Egy erőszakos ügyvezető 1) váltotta fel az ügyes politikust. Lou vo is 
tekintélyt vivott ki magának XIV. Lajos fölött, bizelegvén az ö di
csö~P,g és hóditás-szenvedélyének; mint valami nagy érdemet ma
gasztalta benne, hogy egymaga eg(lsz Európával kikötött, 2) s elszige
teltségét a szárazföldön a hatalom jeléül tűntette fel előtte. De, amiily 
utálatos politikus, ép olly rosz katona lévén, irigységből akadályozta3) 

Turenn et és Condét Holland rnegbuktatásában1 mig urát visszatartotta 
a hollandokat mélyen megaláz{) föltételek elfogadásától. Durva poli
tikája és fonák irigyliége egyebet sem P-redményezett, mint hogy meg
buktatta De Wittet anélkül, hogy leverte volna Hollaudot, s nz oraniai 
herezeg pártját De Witt testvéreinek hulláin és a franczia párt rom
jain keresztül emelte hatalomra. Ő vele a mérséklet és ügyesség 
megvEtése vitetett be a kormányba. 

Hollandban elveszett a régi politika, melly IV. Henrik, Riche
lieu, Mazarin és Lionne alatt f91ytonosan kövcttetett. XIV. Lnjos 
Német-Alföld megtámadásával gyanut keltett az Egyesült-tartomá
nyokban; ezek megtámadásával pedig Németországban; ama táma
dás a h á r m as sz ö v e ts é g e t, emez Leopold császár, a branden
burgi választó-fejedelem, s a birodalom államai legnagyobb részének 
n a g y sz ö v e ts é g é t hoz la létre, me Ilyhez Spanyolország királya 
is csatlakozott. 

E háboruban legyőzetett ·Svédország, melly akkor megszünt 
szövetségese lenni Francziaországnak; Anglia elvált Francziaország
tól, szintugy a kölni választó s a münstcri püspök. Lajos maga ma
radt miként Louvois ohajtotta. A nimwegi béke (1678), melly végd 
vetett a holland háborunak, csak annyiban volt előnyös Franczia
országra nézve, hogy Spanyolország is résztvévén abban, ez által 
Franeh e Com té, s Német-Alföld tizennégy városa engedtetett át neki. 4) 

1) Mercurio Siri az ügyvezetök legnagyobbikdnak éa legdurvdbbjdnak nevezt~ 
öt. Louvois annyira erőszakos volt, hogy egykor a nyugalmazott Heinsiust, kil. 
Orange herezeg irigyelt XIV. Lajost61, "Bastillebr. zárat{!.ssal fenyegette. 

2) »Ha valaha volt helyes jel~z6, ngy It?: az, mellyet Felséged tMtesitelt. mPg: 
Egy mindenkiellen!" Lonvois politikai végrendelete, a politikai végrendeielek gyiij
teméoye IV. kötetének 257-ik lapjó.n. 

·') L{!,sd politikai végrendeletét a ~5-ik lapon. 
') Vi~s:r.aadattak: ChMleroi, 13inch, Ath, Ouolenarde és Tournai, mellyek az 

aacheni ~zerzödésnél fogva en,edtettek át Francziaorszó.gnak. 
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XIV. Lajos engedni kéuytclenittctvén a spanyol ö1·ökiiéget 
illetiileg, mclly kormányát mozgásba hozta, s melly tá.volodni látszott, 
mert az ifju király bár gyenge volt, keresztül gázolt a gyermekség 
korán és betegségein, folytatta nagyravágyó utját. Németországnak 
oem bocsátotta meg a beavatkozást Hollandban, miként nem bocsá
totta meg ennek beavatkozását Flandriában. 

Kedvezö alkalomra várva, hogy érez~ethesse fegyverei és ha
ragja sulyát a birodalommal, s az alkalom 168H-ban a palatinatusi 
örökösödés kérdése által megadatván, merészen követte terjeszkedési 
politikáját. A visszacsatolási kamrák (Reunionskammern), mellyek 
:Metz, Besangon, Brei3ach városokban állittattak (1679-84), kizáró
lagos értelmezöiül tolván fel magukat a szerzödéseknek, az ö tetszbse 
szerint jártak cl, s neki ítélték ~lrassburg, Kebl, Courtrai, Dixmunde, 
Luxemburg stb. birtokát. A regensburgi fegyver8zünet 1684-ben le
csillapította Európa haragját, melly tnindazált~l Agostában nagyobb 
mérveket adott Mzövetkezéscinek, s Lajos .ellen, azon esetre, ha ujból 
megsértené a Hzerzödéscket1 szövetsége.t hozott létre a császár, a spa
nyol király, a hollandi or~zá.gos rendck, Németország, Svédország 
királya és a savoyai herezeg között. 

Lajos egymásután minden szövetségesét elvesztette; Hollandat 
a fl.andriai háboru, Németországot a hollaudi betörés, Svédot·szá.got 
a visszacsatolási vállalatok következtében; még cs~k az volt hátra, 
hogy Angliát veszítse cl, mi be is következett az 1688-iki forradalom 
által, melly egyike volt az 16 i 2-ik i háboru folyomá.nyaioak. Az által, 
hogy Orange herezeget a holland függeLlenség védnökévé tette, Lajos 
utat nyitott neki, hogy a protestil nB. vallás védiijévé legyen Angliá
ban; az 1672-iki lá.zRdó helytartót az 16RH-iki királyi bitorióvá ké
pezte. A protestana és franczia szövetség, melly l V. Henriktől Maza
rinig és Lionneig tartott, végkép felbomlott. 

E teljes elhagyatottságában1 midön egész Eut·ópát ellenségesen 
álli tá vele szembe az 1 öH9-iki n a g y sz ö v e ts é g·, melly a birodal
mat, Angliát, Hollandot, Spanyolországot, ~avoyát, Svédországot 
egyesitette ellene, s melly tovább ment mint az ágostai, mikéot az 
ágostai tultett az 1673- i ki nagy szövctségen, s ez 1668-iki hármason, 
Lajos a németországi háborut inditotta meg, melly nyolcz évig tar
tott, E háboru még dicsöségesen folyt, s megőrizte Francziaország 
fegyverbecsületét. Lux~..:mburg és Catinat tábornagyok, Condé és 
Turenne növendékei, győzelmes csatákat vivtak, az elsö Fleurusnál, 
Steinkerquenél és Neerwindanal Német-alföldön; a músodik Staffa.r· 
danál és Marsaglianál Olaszor8zágban. Tourville ujabb dicsöségeket 
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vivott ki a ti·anczia tcngerészcttel, s Vauban folytatta Francziaország 
megerősítését a szerencsétlenségek r•apjaira. Ezek még a nagy 
század man1dék nagy emberei voltak, kik megdicsőitették an
nak végét. 

De ha e háboruban Lajos neru szünt is meg győzni, megszünt 
nagyobbodni. Daczára gyözelmeinek, békét csak hóditmányai árán 
nyerhetett, sa ryswicki szerzlídés (1697) semmi uj szerzeménynyel 
nem gazdagitotta öt. Visszaadta Lotharingiát, kivéve Saarlouist és 
Longwyt j lemondott egy részéről a birtokoknak, mellyeket a meg
előző korszakban a birodalom kárával kapcsoltatott országához. A 
németországi háboru végét jelezte, ha nem is dicsőségének, de sze
rencséjének. 

A ryswicki béke után egész komolyan a közelgö spanyol öt·ö· 

kösödéssel kezdett foglalkozni. II. Károly csak nagy ügygyel bajjal 
hatolt keresztül a gyermeki koron. Tekintve veleszületett gyengesé
gét, ideje korán szönyegre hozatott örökségének kérdése, s már 
1668-ban felosztották azt egymás között XIV. Lajos és a császár. Az 
elöhaladó kor s az ifjuság szokásos humora nem voltak képesek erőt 
önteni ama testbe, melly el volt használva mielött fáradott volna. Ká· 
roly két izben nősült, de gyermekeket egyik házasságból sem kapott. 
A nimwegi béke után XIV. Lajos unokaöcscsének, Orleans herczeg
nek leányát Mária Lujzát vette nöül, ki !689-ben mult ki, s halála 
némellyek által mérgezésnek tulajdoníttatott. 

Kevéssel azután neuburgi Mária Annával, Leopold c~:~ászár só
gornőjével kelt egybe, ki nagy tekintélyre tett sze rt férje fölött, s 
teljes odaadással viseltetett az osztrák ház iránt. Harminczhat éves 
korában megöregedve, Károly a közelgő halál minden előjeiét egye· 
sitette magában. Elérkezett az idő gondoskodni örökségéről. Állapo
tának tudata s örökségének reménye volt részben oka a mérséklet
nek, mellyet XIV. Lajos a ryswicki szerződés alkalmával tanusított. 
Ujra fölvette szálait ama titkos tervek nek, mellyeket 1661-től 68-ig olly 
ügyesen szőtt; de a spanyol örökséget illetöleg előbb inditott alku
dozások s azok között, mellyeket most készült szönyegre hozni, 
bal'mincz év folyt le; megváltoztak az európai viszonyok, az örökség 
követelök számát szaporitotta ar. időközben s21ületett bajor Választó
herczeg, unokája Mária Margaritának, Mária Terézia franczia király
né nővérének, kinek nem kellett miként emennek lemondania a spa
nyol monarcbiáról. Leopold császár eszméi is módosultak; midiin 
megkötötte az 1668-iki osztály·szerződést, nem voltak gyermekei, s 
békés lábon állott XIV. Lajossal; azóta Margarita Terezia berczegnö 



:Maria Antonietta nevü leánynyal ajándékozta meg, ki 1685· ben a 
bajor választóhoz ment nöül, a neuborgi "Eieonora herczegnö pedig 
két flíherczeget, Júzsefet és Károlyt szülte neki; azonkivül a hosszas 
háboruk mélyen gyökerező ellenségeskedéseket lámasztottak XIV. 
Lajos és ö közöttc. · 

Megváltozván családi körülményei, a császár érzelmeit és rend
szerét is megváltoztatta j s azt hivén, hogy átaJános örököse lehet a 
!!panyol monarchiának, az ege"szet természetese-n eléje tette a résznek. 
1668-ban érvényteleneknek ismerte el a XIII. és XIV. Lajosra rótt 
lemondásoknt, késznek nyilatkozván P.zo utóbbi fejeeleiemmel meg
osztani a közös öriikséget j most azonban már a lemondások törvé
nyességét vilatta, mindcn jogot mrgtagadván XIV. Lajostól osztrák 
Anna, a dauphintöl Maria Terezia részéről js ugy vélte, mikép Európa 
bizr.lmatlanRilgai támogatui fogják az ő uj nézeteit. Francziaország 
minden régi szövctségesét elve~ztc tte, gyüliiletté változott át Holland 
barátsága, a rajnai szövetség régóta felo~zlott, Németország irigy
ségbi>l és félelembiil Francziaország iránt Austriával egyesült, Svéd
ország észak Ugyeivel volt elfoglalva, Anglia trónján a Siuartok he
lyett a nassauiak iiltck; XIV. Lr.jo~, ki 1668-ban olly nagy tekintélyt 
gyakorolt Európában, most egészen el volt szigetelve. Mind e köriil
mény~k befolyással voltak ana, hogy a császár uj ösvényre lepjen, s 
más szemmel tekintse !laját érdekeit. 

Saját leányára is kiterjesztvén a lcmondási rendszert, mellyet 
elfogadott, a spanyol öriikségről való előleges le mondásra kötelezte 
azt, midön a bajor választóhoz adta nöül. Illy módon, miután a IV. 
Fülöptől származó nők mindnyájan elvesztették, szerinte, jogaikat, 
azokhoz kellett visszamenni, kik III. Fülöptől származtak. S mint
bogy ausztriai i\ n na, XIV. Lajos anyja, lemondott jogairól, mig Mária 
Anna, az ö anyja, megiírizte és reá hagyta azokat, azt tartotta, hogy (i 
II. Károlynak egyetlen és törvényes örököse, s terve volt másodszülött 
fiának, Károly főberezegnek adni át ez örökséget. 

Nem igy gondolkozott Spanyolország királya. Nem ismervén ej 
a bécsi udvar hatalmát lemondásokat szabni, mellyek nem követel· 
tettek a madridi ált~l, semmisnek tekintette a M!\ria Antoniettától 
kicsikart lemondást, s örököséül ennek férjét a bajor választó-feje
delmi herezeget fogadta el. Miért is végrendeletet készitett javára, 
mellyet Porto Carrero bíbornok, toledói érsek és Spanyolország pri
másának kezei közé tett le. De a császár, ki mindent tud&tt és min
uent tehetett Madridban, legyőzte sürgetéseivel Il. Károly gyenge 
!lk~~oratát, s a végrendelet széttépetett. Mintán kizáratta volna az 
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örökségből Bajorország királyi herczcgét, a császár, ki ll. Károly 
fölött a királyné, a madridi udvar fölött követe gróf Harrach által 
uralkodott, B ki elfoglalt&. Cataloniát, hol a hessen-darmstadti berezeg 
német örséget tartott, azt kivánta, hogy Károly főberezeg mint a ko
rona praesumtiv örököse haladék nélkül Spanyolországba hivassék. 
Károly megunva követeléseit, s elkeserittetve üldözései által, ellen
állott, de lehetséges volt, hogy ujból legyőzetik, Igy állván a dolgok' 
XlV. Lajos, kinek követc Harcourt marquis a ryswicki béke után 
három hóig időzött Madridhan a nélkül, hogy Károly által kihallga
táson fogadtatott volna, most már a sp2.nyol örökség szabályozása vé
gett sem a madridi udvarhoz, sem a bécsi kabinethez nem találhatta 
okszerünek fordulni ; semmit scm remélhetett Károlyt(,), ki titkon 
Bajorország felé hajlott; még kevésbbé számíthatott a császárra, ki 
az egész spanyol monarchiát másodszülöttének ohajtotta, s azt csa
ládja részére már biztositottnak hitte. Ha Károly szabadon rendel
kezik, utódául unokaöcscsét, a választó fejedelmi herezeget szemeli 
ki ; ha enged az erőszaknak, Károly főberezeget nevezi ki. Sem 
egyik, sem másik rendelkezés nem tetszett Lajosnak, ki jogairól sem 
Bajorország, sem Ausztria javát·a nem akart lemondani. Nem remél
vén az egész örökséget, legalább egy részét akarta megszerezni, ép 
azon hatalmakhoz fordulván, mellyek legkitartóbb élienségei voltak 
nagyságának, t. i. Hollandhoz és Angliához, melly országokat akko
riban egyetlen szellem lelkesítette, és egyetlen ember kormányozta. 
III. Vilmos ama szövetségek élére állitotta azokat, mellyek czélja 
volt fékezni XIV. Lajost s akadályozni az egyensuly megzavarását 
a szárazföldön. Lajos nem csalódott, midön ugy vélekedett, mikép 
III. Vilmos mint ügyes politikus el fogja ismerni jogainak egy részét, 
kikerülendö, nehogy fegyverrel kezélJen mind visszakövetelje azo
kat, s hogy a spanyol örökségböl ki fogja adni illetékét, félvén, ne
hogy, ha maga veszi azt ki, nagJOn is sokat találjon venni. Valóban 
Ill. Vilmos a béke és egyensuly érdekében beleegyezett a spanyol 
monarchia elöleges felosztásába a hát·om vetélytárs között, kik köve
telendök valának azt II. Károly halála után. 

169t5. oktober ll-én Nagy-Britannia, az Egyesült-tartományok 
és XIV. Lajos teljhatalmazottjai Haagában osztály-szcrzödést irtak 
alá, melly a bajor választó-fejedelmi herczegnek Spanyolországot, 
lndiákat, Német-Alföldet és Sardiniát, Francziaország dauphinjának 
Nápoly és Siciliát, a Spanyolországhoz tartozó kikötöket Toscana 
partjain, Finale őrgrófságot és Guypuscoát, Károly főberezegnek 

Milanót jelölte ki osztályrészökül. Ez osztály-szerzödés nem elégített~ 



ki a bécsi udvart, é~:~ teljcsséggel nem tetszett a madridinak, mellynek 
megsértette büszkeségét, és feldaraboita állarnait. II. Károly mihelyt 
hirét vette, visszatérvén előbbi elbatarozásához, mellyről az osztrák 
párt sürgetésére már letett, uj végrendelettel a bajor választó-feje
delmi herezeget tette átalános örökösévé, azt remélvén, hogy meg 
fogja. őrizni a monarchia épségét, ha olly herezegre szállítja azt, ki 
senkiben nem kelt féltékenységet, s ki a természet jogával a végren
deleti jogot páro&itja magában. 

De ez örökös, kinek Európa előrelátása a spanyol államok leg
nagyobb részét, Károly gondoskodása pedig a~ egész monarchiát 
odaitélte, nem vehette annnk hasznát, elragadtatván a halál által 
1699. febr. 8-án. E halál olly rögtönös és annyira kedvező volt, hogy 
gyanut keltett az osztrák ház ellen, mint a mellynek legtöbb ~lönyt 
látszott az ígérni. Bármint legyen a dolog, uj intézkedésre volt szük
ség Európa, uj végrendeletre Károly részéről. 

XIV. Lajos, lll. Vilmos és Heinllius. kik az első osztály-szerző
dést kötötték, most egy másikat hoztak létre, melly 1700 martius 
25-én Londonban aláiratván, amaz örükséget Ausztria és Franczia
ország között oszt otta meg, ugy hogy Károly főberezegnek Spanyol
országot, lndiák at, Német-Altöfdet és Sardiniát adta ; a dauphinnak 
megelözüleg kij elölt részt pedig Lothringen és Bar herczegségekkel 
toldotta meg; a Iothringeni herezeg örökös államaiert kárpótlásul Mi
lanót fogta v:olna kapni. Ez intézkedés nem szaporitotta a franczia 
dynastiákat, dc növelte Francziaország birtokait; ha Németalföld 
nem kapcsoltatott a koronához, miként 1668-ban, s nem volt rendel
tetése kiegészíteni észak felé a nemze•i határt, XIV. Lajos megsze
rezte Lotharingiát egy másik oldalon, melly hasllnlóképen védtelen 
volt, s mellyet erősiteni kellett. Németalföldet meg lehetett kapni 
1668-ban Leopold császártól, ki közömbös lehetett Francziaország 
tet:jeszkedése iránt Holland felé; de miként lehetett volna most azt 
Hollandiától és Angliától kivánni, mellyek hosszas há.borut fulytattak, 
hogy akadályozzák Francziaország terjeszkedését határaik, vagy a 
tenger felé ·? Lajos tehát nem is gondolt erre, de kárpótlásul az 1700-
diki szerzödés egy elszigetelt herezeget ültetett Milano birtokába, s 
ugyanazon ház két különbözö fejedelmének adta a spanyol és osztrák 
monarchiákat, mellyeket az 1668-iki egyetlennek ítélt oda. 

XIV. Lajos az összes európai államokkal alkudozásba lépett, 
hogy megnyerje azokat a második osztály-szerzödésnek. Savoya her
czegének, ki jogokat igényelt magának a spanyol örökséghez, Nápoly 
országot ajánlotta fel cserében Nizza grófságért és Savoya herczeg-



ségért. Ha ez alkudozás szerenc11és véget ér, .miként el~>intén remélni 
lehetett, s ha a szerzödés lelkiismeretesen hajtatik végre Lajos által, 
Francziaország alpesi határait már akkor megnyerhette, a észak fele 
terjeszkedbetett volna. 

De fö dolog volt elfogadtatui a császárral saját részét, s U. Ká
rolylyal az osztály-szerzödést. Ezt nem lehetett remélni, s nem lehe
tett kinyerni. 

A császár, ki az utolsó háboru után Hollandat és Angliát szö
vetségesei gyanánt tekintette, igen megharagudott rájok, amiért XIV. 
Lajossal titkosan alkudozva fenségileg akartak rendelkezni olly örök
séggel, mellyhez ö kizárólagos jogot tartott, s mellyet számára emli
tett hatalmak az 1689. május 12-iki szerzödés titkos czikkelyével 
biztositottak. 1) gz eljárás árulás szinében tünt fel elötte; miért is 
megvetésböJ irántok s azon reményben, hogy jobb részt nyerend, ma
gához Lajoshoz fordult, s ennek bécsi kö.vete, Viliars marquis, s az ö 
párizsi követe, gróf Zinzendorff utján azon ajánlatot tette neki, hogy 
nyiltan jóvá fúgja hagyni az !700 iki osztály-szerzödést, ha egész 
titokban egy másikat kötnek, biztositván az által Milanót az osztrák 
háznak, melly kárpótlásul Francziaországnak Indiákat. és Német
Alföldet engedné át. A bécsi udvar mioden áron akarta Milanót, melly 
az 1668 iki szerzödés által neki volt szánva, s hogy megnyerje, kész 
volt a legnagyobb engedményekre. 

De Lajos attól félt, mikép ez ajánlatok, mellyek igen valószi
nüleg őszinték voltak, csak azért tétettek, hogy egyenetlenséget tá
maszszanak közte s Anglia és Holland között, mert az elsőnek nem 
igen tetszett volna, hogy ö birja Iodiákat, s a másodiknak, hogy meg
szerezze Németalföldet !<~!fogadván amaz ajánlatokat, bizonyos hábo
runak teendette ki maglit e két hatalom részéről ; mig, szigoruan 
ragaszkodva az osztályhoz, mcllyet azok, ugyszólván, rá akartak 
erőszakolni Francziaor~zágra és Au~ztriára, biztositotta magának se
gélyöket ez utóbbi ellenében a szerzödés életbeléptetése végett S 
annál alaposabb oka volt bízni öszinteségökben, mert épen e szerzií
d~s miatt szakitottak végkép a császárral. Lajos tehát visszautasitotta 
a titkos alkudozásokat Leopol ddal, értésére .. adván neki, hogy ba va
lami változtatást ohajt az osztály-szerzödésben, erre nézve az aláiró 
három hatalom együtteR hozzájárulása szükségeltetik. Azt remélte, 
hogy az egyenes és titkos alkudozás határozott visszautasitása meg-

•) Dumont, C'urpa ,z.ip/umalique, VII. k. ll. rtl,z 230. lap. 
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félcmliti a bécsi udvart, s rábírja a három hatalom által megállapitott 
osztály elfogadására; de csalódott reményében. Lctelvén a meggon
dolásra engedett három havi határidő, a császár, látva hogy nem bir
hatja Lajost küHin alkudozásra, kinyilatkoztatta, miszerint nem jarul 
az ajánlott szerződéshez, B jobbnak látta a jövő esélyeire·hagyni ma
gát. ll. Károly gyenge lelkétől kitelhető fájdalommal és boszusággal 
értesült ez uj merényletről öröksége ellen; remélte, mikép az illy 
felosztást megorvosolhatja egy uj végrendelettel, s monarchiájának 
feldaraboltatásat kikerülheti, ha egyetlen örökösre szállítja azt át. 
De honnan vegye a herczeget, kit utódául nevezzen '? az oszlr1tk ház
ból, miként szive t~ugallta 'l vagy Francziaország ból, miként a politika 
javasolta? Üoztrák herezeget választva, a feloszlás ve~zélyének tette ki 
a monarchiát; francziának adva előnyt, kizárta saját családját. Egy 
részről a rokonság szava, másrészről or~zágának érdeke által sarkal
tatva, kénytelen volt vagy népét áldozni fel családjának, vagy csa
ládját népének. 

Némi habozás után végre is a nemzetiesebb clhatát·ozás kerc
kedett nála felül, mire a spanyol párt által biratott, rnellynek élén 
Porto-Carrero bibor n ok állott. E párt iszonyodott a monarchia fel
osztásától, melly azt mélyen megalázta s megfosztotta volna a. tekin
télyes alkirályságoktól, s a számos flandriai, indiai, olaszországi 
tanáca-testületektöl, mellyek egyedül tártották m•.íg fen a nemesség 
nagyságát és munkásí!ágát; utáita az osztrákokat, mert olly régtől 

fogva voltak már Spanyolországban, szerette a francziákat7 mert még 
nem voltak ott. Azoknak elég idejök volt meguntatui velök uralmu
kat: emezeknek távollétök is előnyükre szolgált. 

A gyülölet és rokonszenv ez érzelmcihez, meliycknek késöbb 
olly nagy részök volt az örökösödési háboruban, hozzájárult még a 
valódi ragaszkodás az alaptörvényhez, s a szilárd hit, miszerint csu
pán Francziaország lesz k~pes megvédeni a monarchia tet·ületi épsé
gét. Valóban, Francziaország az összes spanyol bil'tokoknak szom
szédja volt, mig Ausztria távol feküdt tőlök; amaz északi határán át 
Németalföldre, a délin a félszigetre, a keletin 1\lilanóba, s partjairól a 
Két-Sicilia országba és Indiákba hatolhatott. Nyolcz éven át egymaga 
harczolván egész Európa ellen, legyőzte azt, mig Ausztria egész Euró
p~l.val szövetkezve sem volt képes megtörni Francziaországot. Miért 
is a spanyol párt ugy gondolkozott, hogy ha a monarchia Ausztriának 
adatnék, ez nem lenne képes akadályozni Francziaországot a betö
résben7 s egy részének elsajátításában, s hogy egyedüli utja a terület
épség megőrzésének, ha Francziaország védelme atá helyezik azt. 
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De mind Spanyolország függetlenségél mind a szárazföld biztonságát 
megóvand ó, akarta, kogy a két korona, bár ugyanazon családra szlll, 
egyetlen fóre soha ne helyeztessék ; ez által. ba nem is alakilag, szel
lemét tekintve, érvényben maradt a lemondási okmány, nem lévén 
annak egyéb valódi czélja mint a két állam elkülönítése. 

II. Károly. közelegni érezvén élete végét, Porto-Carrero bíbor
nok sürgetésére megkérdezvén az állam- és a eastilisi tanácsot, a 
papság föbb tagjait és a páplt, kik mind egy véleményen voltak, 
tudtán kivül a franczia udvarnak, melly sem tényekkel, sem obajaival 
nem folyt be elhatározására, 170fl. okt. 2-án, öt és fél hónappal a 
második osztályszerzödés létrejötte után, aláírta a hires végrendele
tet, melylyel átaJános örökösévé Anjou herczeget, a dauphin második 
fiát tette; Anjou herezeg nem létében Berry herczeget, ennek nem 
létében Károly f8herczeget, s ennek nem létében Savoya herczegét 
hivta a spanyol trónra. Huszonnyolcz nap mulva meghalt. 

A végrendelet Spanyolországban átaJános helyesléssei találko
zott, de nem tudták miro fugja magát határozni a franczia udvar~ 

vajjon elfogadja-e L~jos az egész monarchiát unokája részére, vagy 
ragaszkodik a tartományokhoz, mellyeket az osztlly-szerzödés szaki
tott ki a2. ö számára. E fejedelem értesíttetett a végrendelet czéljáról 
Lanson bibornok utján, ki Rómiban nyert arról tudomást, s a korai 
bizalmas nyilatkozatok által, mellyeket a spanyol nagyok Blécourt
nak tettek, ki a franczia ügyek vezetésével volt megbízva Madrid
ban Harcourt marquis távolléte alatt. Ez félvén a második osztály
szerzödés hatásától, okosan visszavonult Madridból s néhány hónap
pal elllbb Bajonneba küldetett, hol egy hadsereg élén várta az örö
södés pillanatát XIV. Lajos, bár ismerte lényegileg a végrendeletet, 
mellynek azonban helyettesitési intézkedéseiről nem birt tudomással, 
hajlandó volt végrehajtani az osztály-szerzödést, s készen tartotta 
seregeit; Hollandia rendeitől és Angolország királyától hajókat és 
csapatokat kért, mellyekre szüksége lehetett, hogy birtokba vegye 
kiszabott részét, s a hollandok tiz, az angolok tizenöt hajót igértek 
neki. E két hatalom őszintén járt el az igért hajók fölszerelésében, 
II. Károly egéilzségének lassu hanyatlásához szabva intézvén azt, s 
biztositották Lajost, hogy készen állanak csapataik. 

Ez volt a dolgok és szellemek állapota, midön nov. 9-én II. 
Károly végrendelete Fontainaibleauba érkezett, hol akkor a franczia 
udvar tartózkodott. XIV. Lajos egy tanácsot gyüjtött össze annak 
meghányáss. végett mi lenne teendö. E tanácskozásban csupán négy 
személy vett részt vele: a dauphine mint Anjou herezeg atyja; Beau-
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villiers herczeg, a pénzügyi tanács elnöke s az ifju harczegek kor
mányzója ; 'l'orcy marquis, kltitigyi minister ; és Poncbartrain can
cellár.1) A század legnagyobb elhatárözásáról volt itt szó. Lajosnak 
határoznia kellett, a koronát akarja-e, melly unokája részére felajánl
tatott, vagy államai növekedését, melly Európa által támogattatott; 
ki terjeszsze e rendszerét a Pyreueken és A Ipolton tul ra az által, hogy 
családja egy ágát helyezi be Spanyol- és Olaszországba, vagy saját 
hatalmát uövelje; a királyi méltóság tisztességét válaszsza-e, vagy or
szaga elön)'ét j családját tegye-e előbbre vagy l<"'rancziaországot. 
Mindkét elhatározás hábo1·ut okozhatott; de az egy ik rövidet két
ségtelen kimenettel, a másik hosszas tartam ú t bizonytalan si
kerrel. 

1'orcy, ki elsö ~zúlt, a végrendelet elfogadása mellett nyilatko
zott, a nélkül hogy elhallgatta volna a kellemetlenségeket és veszé
lyeket, mellyekkel ez elhatározáll járt. Előadta, hogy a ltirály szó
szegésröl fog vádolta tn i; hogy b i z o n y os h á h o r u n ak teszi ki 
magát j hogy a szomszéd fejedelmek nem tiirendik, mikép unokája 
neve alatt nyugodtan oszazon törvényeket az ó és uj világbim a spa
nyol korona alá vetett nagy államokuak; hogy népei még alig pilien
t~k ki magukat a ryijwicJ,j béke utiw, s ki nem heverték a károka t, 
mellyeket az elübbi háboruk okoztak. De másrészrill figyelembe ki
vánta vétetni, miszerint nem a béke és háboru, nem Anjou herezeg 
királyi méltú;:;ága s a Francziaország rétSzére kijeliitt tartományok, 
hanem háboru és hábúru, az egét>z spanyol monarchia, vagy a semmi 
k.özött kellett választani j hogy a végrendelet az osztrák házat jelölte 
ki a franczia helyé1·e, ha t· z azt visszautailitaná; hogy Francziaország 
nem követelhetné jogosau az örökség egy részét, miután vis~zautasi
totta az egészet; hogy eröszakosan kellene azt elvenni az osztrák 
háztól, melly jogos birtokossá lenne s támogattatnék a spanyolok által, 
kik mély en megsértve a visszautasítás által, s a francziák ellenségeivé 
válva, hévvel védenék monarchiájuk területi épségét; hogy az ango
lok és hollandok gyengén támogatnák, s talán jmagukra is hagynák a 
francziá.kat; hogy ujolag osztrák fejedelem uralkodnék a Pyreneken; 
s hogy végre kikerülhetlen lévén a háboru, jobb azt azért indítani, 
hogy Anjou her czeg helyeztessék Spanyolország trónjára s tartas
sék fen azon. 

Beauvilliers herezeg ellenkező véleményen volt, az osztály mel
lett s a végrendelet ellen oyilatkozván: a végrendeletet elfogadni -

1) Torcy Em.Uiciratai, a Petitot gyüjtemény LXVII. köt. 95. lapján. 
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mondá ö - annyi mint egész Európával háborut kezdeni i s a háboru 
egész Európával Francziaország romlása. Pontchartrain cancel
tár ismételte a különllözö vMeményeket a nélkül, hogy dönteni 
bátorkodott volna. A dauphin, indíttatva atyai szeretetélől, s nem 
lévén érzéketlen a dicsöség iránt király fiának és atyjának lenni, 
nyiltan a végrenJelet mellett nyilatkozott. XIV. Lajos hosszas hall
gatás után mondotta ki vég~zavat. Határozata, melly rá nézve annyi 
szerencsétlenségnek s Eu1·ópára nézve annyi hányattatásnak lett·oka, 
három napon át tartatott titokban. Ama nyugodt nagy~ággal hozta 
azt, melly neki sajátja voll, s Castel dos Rios warquis, spanyol követ 
jelenlétében, következő szavakkal adta tudtára Anjou herczegnek: 
Seigneur, Spanyolország királya önt királylyá tet· 
te. A nagyok kérik önt, a nép ohajtja, sén bele
e g y e z e m. C s a k n e fe l c d j e, h o g y ö n fr a n c z i a h e r · 
c z e g. 1) Azután u d varának mutatta be, mondván: U r ak, im e 
Sp a n y o l o r sz á g ki rá l y a.~) Minden el volt döntve. 

Ez elhatározás lelkesedést keltett a spanyoloknáL V. Fülöp 
deczember 4-ikén vált meg uagyatyjától, s 1701. april 21-én tartotta 
ünnepélyes bevonulását Madridba a nép üdvkiáltásai között, melly 
ugy tekintette öt, mint monarchiájuk megroentöjét. De Európa egyéb 
államai bámulattal és félelemmel értesültek ez eseményről. Anglia, 
Holland s a többi államok nagy része semmi különbséget sem találtak 
Anjou herezeg és XIV. Lajos uralkodása között. Habár ez uralom 
meg volt osztva, ítéletök szerint a családi érdeknek össze kellett za
varnia a k(~t ország politikáját. Lajos, kinek hatalmát olly félelmes
nek, nagyravágyását olly mértéktelennek, eljárását olly gőgösnek 
tartották, s ki a nautesi edict.um visszavonásával elvesztette a pro
testans államok bizalmát, a németországi háboruval a birodalom 
barátságát, most a végrendelet elfogadásával egész Európát maga 
ellen zúdította. 

Nemcsak az Angliával és Hollanddal kötött szerződést sértette 
meg, hanem az igéreteket is, mellyeket az összes fejedelmeknek tett, 
kiknek hozzájárulását ama szerzödéshez melegen kérte volt. 

Lajos igazolni igyekezett elhatározását, ugy tüntetvén azt fel 
roint _szükséges tényt, mint a világ-béke fentartásának az osztály
!:lzerzödésnél biztosabb eszközét, mint áldozatot, melly Francziaország 
érdekének l'Ovására a köznyugalomnak hozatott. Angliához és az 

1) Lamberty Emlékiratai, bág&i kiadás, I. k. :!36. l. 1731. 4 ed rét. 
~) Dangeau NaplóJa, XVII. k. in fol. 62'1. l.; A killiigyi ~viltár kérziratoi. 
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Egyesült-tartományok köztársaságáboz, mellyeket elhatározásának 
mélyen kellett sértenie, igy szólt: "A dolgok állását teljesen meg
változtatta Spanyolország királyának végrendelete. Ha a franczia 
herezegak visszautasitják a koronát, miulán a katholikus király igaz
ságot szolgáltatott a dauphinnak, örököseivé tévéu annak fiait, ama 
monarchia alattvalói, urok ldrályuk rendelete szerint kötelességök
nek fogják tartani engedelmeskedui a föherczegnek, s ép olly hük 
lesznek ahhoz, a millyenek voltak annyi éven át Spanyolország előbbi 
királyához. Hogy a szerződés végrehajtassék, szükséges lesz nem
csak egyes erődöket, hanem államokat, egész országokat meghódi
tani, s hos&zas és nehéz háborut kezdeni az egységes spanyol monar
chia ellen, mellyet 11zövetségesek fognak támogatni, kikuek érdekök
ben áll a végrendeletet fentartani, s melly olly királynak leend 
alávetve, kit az törvényesnek fog itélni, miután az első örökösök 
lemondottak jogaikról j már pedig ez homlokegyenest ellenkezik az 
osztályszet·zíidés szellemével, és lehetetlenné teszi amaz áldásos ny u
galmat, mellynek fentartását a király, összhangban szövetségeseivel, 
feladatává tüzte. Elfogadván ö Felsége a vé~;rendcletet, a franczia és 
spanyol monarchiák elkiilönitve fognak mat·adni, miként olly hosszu 
idő óta voltak. A súly egyen, me Ily egé~>z Európára nézve olly kivá
natos, sokkal jobban fenáll igy, mint ha l<'rancziaország a spanyol 
határokkal, Lotharingiával, végre Nápoly és Sicilia országgal na
gyobbittatnék. Ő Felsége rnérsékletének fényes bizonyítékát hiszi 
adni, midön lemond a nagy elönyökről, mellyeket koronaja részére 
ama szerződés biztosított, s meg van győződve, mikép elhatározása, 
régi fényében tartani fen a spanyol monarchiát, sukkal inkább meg
felel Európa közérdekének." 

Anglia és Holland a végrendeletet nem II. Károly végakarata 
önkénytes tényének, hanem XIV. Lajos hoaszas fondorkorlásai gyü
mölcsének tekintették. Nem akarták elhinni, hogy Európa súly
egyene meg fogna őriztetni, ha az összes spanyol államok egyetleu 
franczia herezeg alatt egyesittetnének. Lajos nagyszerü igéreteinek 
teljességgel rAem voltak hajlandók hitelt adni, söt attól féltek, hogy 
hatalma növekedését régi terveinek kivitelére fogja felhasználni; 
hogy megkisérlené Spanyolországhoz kapcsoini Portugaliát, vissza
helyezni a Stuartokat Anglia trónjára, ujra egyesiteni spanyol-Né
metalfölddel az Egyesült-tartományok köztársaságát j vagy legalább 
megnyitni a szerzödések értelmében elzárt Scheidet s Autwerpenbc 
tenni át Amsterdam kereskedelmét. Továbbá attól féltek, hogy jövő
ben a két monarchia koronája ugyanazon főn fog egyesittetni. Azon-
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ban, bár nem ismerték cl az uj spanyol királyt, ellenségeinek sem 
nyilvánitották magukat. Csupán a császár vetette vissza a végrende
letet, s háboruhoz készü It, hogy meghóditsa a spanyol örökséget, 
vagy feldat·abolja azt. 

Európa békéje Angliától és Hollandtól függött. E hatalmak 
Lajosnak ép olly békés igéreteket teltek, a millyeneket Wle kaptak; 
nem lévén még elhatározva háborut kezdeni, mellynek ki nem szá
mithatták következményeit. Lujosnak azon kellett volna lennie, hogy 
fentartsa, elömozditsa e hangulatot, a helyett azonban időszerlitlen 

expedienseivel, hihetlen oktalanságaival és óriás tévedéseivel csak 
növelte Anglia és Holland bizalmatlanságát és ingerültségét. 

Első tévedés volt V. Fülöp jogainak elismerése a franczia trón
hoz. 1700. deczembenőJ kelt nyilt levellel a burgundi és berryi her
ezeg közötti fokot tartotta fen számára ; tehát reményt adott neki a 
franczia koronára. Ama nyilt levélben prófétai szavakkal látszott 
érinteni jövend<lbeli szerencsétlenségeit: "Áthatlanok a Gondviselés 
ítéletei, melly minket kormányzatunk folyamában ezerencsével hal
mozott el. Csak annyit engednek azok láttatni, hogy nem kell elbiz
nunk magunkat eröinkben, nem államaink kiterjedésl:ben, nem szll· 
mos maradékunkban, s hogy e kegyek, mellyeket kizárólag Isten 
jóságának kell köszönnünk, csak annyiban birnak állandósággal, 
mennyiben neki azt engedélyezni tetszik. u 1) Gondoskodása, melly 
tévesztett gyöngédségből és tulzó királyi büszkeségböJ származott, 
nem volt alkalmas elejét venni ama szerencsétlenségeknek; ezen ren
delkezésével 8 egy alap-záradékát semmisitette meg ll. Károly vég
rendeletének, lehetségessé tévén jövőre a két monarchia egyesítését, 
mellyek elkülönítését örökiteni akarta ama fejedelem ; s illymódon , 
jövőre veszélynek tette ki Spanyolország függetlenségél és Európa 
biztonságát. 

Anglia és Holland, melly hatalmakat a császár nyilatkozásra 
ösztönözte, s mellyek félelmei talán nem voltak megnyugtathatók, 
nagyobb erélylyel készülödtek a háboruhoz, a nélkül hogy elhatároz· 
ták volna azt megkezdeni; a hollandi országos rendek csapatokat 
toborzottak, megtöltötték a magtál'akat, kijavitották az erődöket, 
növelték hajóik számát, kiterjesztették szövetségeiket; Lajos ugyan
azt tette a maga részéről. E kölcsönös bizalmatlanság, melly tekin-

1) XIV. Lajos nyilt levele, mellyben V. Fülöp részére fental'tja annak 11 

franczia koronlt.hoz való eaetlege~ jrlgait; L'l.rn~"-"ty emlékiratai, I. k. 398. l. 

XVI. 60 
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télyes fegyverkez~sekrc vezetett, egy uj lépéjt tétetett Lajossal, 
melly még ink:\bb nehezítette n háboru kikerülését. 

A ryswicki szerzödés óta a hollandok őrizték Németalföldct, 
mellyet a spanyolok nem voltak többé képesek maguk védeni, s melly 
ko r l á t u l szolgált nekik Franeziaország ellenében, s az erődült egész 
sorában örségeket tartottak. Lajo~, látva, hogy nem ismerték el uno
káját, és fegyverkeznek, észszerütiennek találta továbbra is egyedül 
hagyni öket N émetalfóldön, mellynek háboru ese té n már urai leen. 
dettek a nélkHl, hogy meghódították volna azt j ugyanazért váratla
nul s ugyanegy napon mindazon városoltha franczia C!!apatokat vo
nultatott be, mellyekben a hollandok örséget tartottak. E:&ek kitiritet
ték Németairóldet; s m! csupán elővigyázat volt az ö föltételezett 
ellenséges szándéidataik irányában, ugy tekintetett mint ujabb-bizo
nyitéka XIV. Lajos hitszrgésénck és nagyravágyásának. Lajos az 
osztály-szerzödést megsértette a végrendelet elfogadásával, a vég
rendeletet a n)'ilt levéllel, most pedig Németalföld megszállásával a 
ryswicki szerzödéseket s az azok mrgtartása iránt tett igéreteket 
szcgtc meg. 

A háboru kitö•·öben volt, mindazáltal Haagában összejöttek a 
hollandi országos rendck követei, Stanhope angol küldött és A vaux 
gróf, hogy kisérletet tegyenek a megingott béke helyreálli
tása iránt. 

A hollandok és angolok kereskedelmi érdekböl elismerték V. 
Fülöpöt, de azt kívánták, hogy a franczia csapatok rögtön elhagyják 
Németalföldet, a határvárak adassanak vissza a hollandoknak, s az 
angoloknak legyen szabad örséget tartani Neuportban és Ostende
ben. Lajos, a nélkül hogy mPgvitatta volna, hallgatag büszkeséggel 
utasitotta vissza e követeléseket, sA vaux gróf utján csupá.n a ryswicki 
szerzödésnek ujból érvényt·e emelését ajánlva fel, várakozó a.llást 
foglalt el. Igaz, hogy aközben szövetségre lépett Portugat királyával, 
Savoya herczegével, a bajor és kölni választókkal, a münsteri püs
pökkel, Mantua berczegévcl, s a lengyel királylyal, ki egyszersmind 
szász választó-fejedelem volt j de ellenfelei is azorosabban szövetkez
tek Leopold császárral, s követelöbbek lettek, mire nézve mind visz
szautasittatásuk, mind egyesülésök Lefolyással volt. Egy, 170 l. sept. 
7-én kötött szerzödés szerint abban állapodtak meg Leopold császár
ral, hogy a h a t á r-ko r l á t o n kivül Holland részére, Milanót, a 
Két-Sicilia orazágot s Németalföldet fogják kérni alkudozások utján 
a császárnak, vagy hódítják meg fegyverrel. Mig e !öbb csak védelmi 
biztosítékokról volt szó az Egyesült-tartományok, s kiszállitás és fel-
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ügyeleti eszközökről Anglia részére, most már Austria számára is 
kárpótlások követeltettck. Nemcsak Holland biztonságát tartották 
szem előtt, hanem a csáezál' kövPteléseit is j nemcsak vCdelemröl 
gondoskodtak l<,rancziaország ellen, hanem Spanyolország feldarabo
lását is akarták. 

E föltételek, me ll.> ek aztán az utrechti átalános béke alkalmá
val főszerepet játszottak, még kevésbbé tetszhettek X IV. Lajosnak 
az elöbbieknél, minélfogva még csak alkudozásba sem akart bocsát
kozni a császárrai, visszautasítását egy ujabb lépéssei sulyosbitván, 
melly csatlakoztatta az angol nemzetet a lll. Vilmos által már meg
kötött szövetséghez. Emlitett év sept. 18-án meghalálozván II. Jakab 
Saint-Germainben, Lajos Anglia királyául ismerte el ama trónvesztett 
fejedelem 6át, E királyi oktalanság merényletnek tünt fel az angol 
nép szemeiben jogai ellen, s hévvel vett részt a háboruban, melly 
egy idegen ellen indíttatott, ki urat akart rájok erőszakolni. Ez utolsó 
botlás megkoronázta a müvet: kitört a háboru, melly hosszas, átalá
n os, dühödt volt leendő. 

Millyen volt Francziaország állapota e zivataros idöben? A nagy 
század elmult; elmult nemcsak az időt, hanem a szellemet, a szeren
csét, a nagy embereket tekintve is. Ezek egymásután letüntek, ma
gukkal vivén a mozgalmas nemzedékek szellemét és erejét. Kialudtak 
a Corneille, Hacine, Moliére, La Fontaine, Pascal-féle esillagok; 
Bossuet, Boileau, Malebranche, Fenelon megszüntek írni, habár a 
halál még nem vetett véget életöknek. Egy találomra kiJött golyó 
megfosztotta életétől Turennet, a legeszesebb had vezért, ki valaha 
a csatatéreken feltünt. A nagy Condé futva a halált, mellynek ugy 
látszott csatatéren kellett volna (jt érnie, Bossuet-nál töltötte el 
utolsó napjait életének, melly Racroynál kezdödött. E hires hadve
zérek két növendéke közöl az egyik, Luxemburg maréchal, megszünt 
élni, az okos Catinat pedig azon ponton állott, hogy elveszítse az 
udvar kegyét. Meghaltak Duquesne és Tourville, kik a tengeren 
ellenállottak Anglia és Holland hatalmasabb flottáinak, s győzelmeik
kel dicsőitették F1·ancziaországot. Lionne, Mazarin rendszerének 
örököse, egyidőre megfosztotta XIV. L aj os tanácsát tapasztalatának 
bölcs ujjmutatásaitól. Colbert, ki helyreállitotta a pénzügyeket, meg
alapitotta a gyáripart, védője volt a nagyelmék nek, megsemmisitve 
látta békés befolyását Lou vo is erőszakos fölénye által j s kegyvesz
tetté lévén, szivfájdalmaban halt el. Louvois viszont hátrálni volt 
kénytelen türelmes, szük és ravasz szelleme előtt ama szereccsétlen 
befolyásu nőnek, kit Lajos, azzal vegezvén, mivel kezdeni akarta, 

60* 
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egyetliiitlen Mzassággal, nöül vett.•) Lajos egymaga maradt száza
dl.ból ; öregen, elszigetelten M uj nemzedékek közepett, megf011ztva 
nagy kortársaitól, kényszerülve Chamillm·ddal pótol ni Colbert-t és 
Louvolat; Marsinnel, Tallarddal, Vilieraival Torennet, Condét, Lu
xemburgot; azt hivén, hogy vála!lztása a szellemet is megadja, s 
választásaiban vezettetni, intézkedéseiben sugaltatni engedv(m ma
gát Maiutenon asszony által, szerencséjflnek l~jtőjébez, szerencsét
lenségeinek kezdetéhez jutott. A nautesi e dictum visszavétele tönkre
tette az ország szülemW iparát j Colbert halála zavarba hozta a pénz
llgyeket, Louvoisé meggyangitette a hadügy i kezelést j a ho'88zas 
háboruk elvonták a földmiveléstől a karokat és Wkéket. A badsere
gek gépies tevékenysége még tartott ugyan, de mitr vége felé járt, 
mert megfogyatkozván a tüz, megfogyatkoznak a katonák, kihalván 
a szellem, megszünnek a vezérek j megfogyatkozván a katonák, a 
vezérek, a pénz, megszünnek a gyözelraek. Ki voltak meritve az állam 
hatalmának 'tápláló forrásai j Francziaország talaja semmit sem ter
mett többé. XIV. Lajos ónsulylyal nehézkedett országára, elfojtván 
annak é1etcsiráit, mellyeknek csak egy kis mozgá.sra van szükségök, 
hogy kifejlödjenek, egy kevés szabad Jégre, hogy növekedjenek. Illy 
körülmények között gyult ki az örökösödési haboru. 

A dolgok még mindig követvén félszázadon át ka;pott irányu
ka.t, az első két év szet·encsétlenségek nélkül folyt le. A megszokás 
mindenben tuléli egyidőre a szellemet. 1702. és 1703-ban a háboru 
kimenetele kéte~ volt, s Lajos Németországban, Németalföldön, Olasz
éá Spanyolországban tartotta laadseregeit. Minde csatatérek még 
Francziaországon kivül voltak; s habár a hatalmak nagy része 
ellenségesen állott vele szemben, egyik-másik még segitette öt, 
mellyeknek hüsége azonbau nem volt ollyan, hogy tuléhe volna az ö 

szerencsé j ét. 
170! ben megkezdődtek a végtelen szerenc1étlenségek. 'l'allard 

maréchal Hochstett mellett Marlborough és Eugen herezeg által tönkre 
veretett., amikor is harminczezer foglyot vesztett, kik között ö maga 
ls volt, s megsemmisítette Francziaország jó hirnevét. Az idő óta 
nyilvánvalókká lettek a fejedelem rosz választásai s az ország med
dősége. Ama csata következtében Németország kiürittetett, a bajor 
és kölni választók, mint XIV. Lajos szövetségcsei, államaiktól meg-

1) Lásd Mazarin lJiLornok leveleit XIV. LajoBhoz. melly~kuen leLes~élni 

igy11kszik öt a lu\zaaafr.g1·6J az ií nnokahngiÍval M11ncini MAriftval, s f81P.g tfi69. 
áUg. t'S-r61 kelt hosszu levell,t, 
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foszta.ttak j Purtugalia királya és a savoyai herezeg elhagyták öt, hogy 
rovására növekedjenek. Lajosnak Anglia, a birodalom, Holland, Pie
mont, Portugalia, Dánia, Poroszország, Lotharingia egyesült seregei
vel kellett sz.embeszállania, mellyeket a ma kor két legnagyobb had
vezére vezényelt. E kiterjedt szövetség a legnagyobb ügyeaséggel és 
bámulatos összhanggal kormányoztatott a Heinsiusból, .Marloorough
böl és Eugen herczegböJ állott triu mviratus által. Mindazzal birt az, 
mi Lajoenál hiányzott, számmal, melly kiegészitae, pénzzel, melly 
mozgásba hozza, előrelátással, melly vezesse, katonai lángéezszel, 
melly diadalra juttassa. 

17{16-ban a nem kevésbbé szerenceétlen ramilliesi és t11rini 
Ctu&ták, mellyek elsejét Villeroi vesztette el Marlborough ellen Bra
ba~~tban1 másikát Marsin marécbal Eugen herezeg ellen Piemontban, 
Németalföld és Olaszország kiüritését vonták maguk után. Spanyol
országban V. ~~ülöp azorittalva a portugalok, osztrákok és angolok 
által, a félszigetet kényteltm volt oda s a főberezegnek hagyn-i, ki 
Madridban Spanyolorazág királyául kiáltatott ki a győzelmes ezövet
eégesek által. Nápolyországba vonulván vissza, onnan is cakhamar 
elüzetett. 

Illy műdon .Fra.ncziaonzágon kivül minden országot elveszt
vén, Lajosnak sa já.t országa megvédéséröl kellett gondoskodnia, főleg 
l 708-ban a V en dom e herezeg által Oudenarde mallett Marlborough 
ellen elvesztett csata után, melly vereség azt a keveset is a szövetsé
gesek hatalmába. juttatta, mi még addig Németalföldön megmentetett. 
És pedig a védelmet, veilztö tábornokokkal, ujoncz csapato.kkal, ki
merült kincstárral, elalélt és éhenhaló nemzettel kellett eszközölni, 
mert a háboru szerencsé1lenségeihez természeti csapá&ok is já
rultak. 

A malpJaqueti csata (1709), m.ellyet Viliars vesztett el Marl
borough ellenében, tetőpontra juttatta Lajos szerencsétlenaégeit; a 
szövetségesek betörtek Francziaországba; Tournay, Menin1 Ypern, 
Lille ellenség kezébe kerültek ; s a király félni kezdett, hogy csak
bamar maga V e rsailles sem fog neki biztos tartózkodási helyül 
szolgálni. 

E ezerencsétlenségek nem egyedül érték öt. Megaláatatva a 
sora csapásai alatt, legkedvesebbjeinek elve11ztésével is aujtatott. A 
halál pusztítva hatolt be királyi lakába j egyrészről államait, másr~sz
röl gyermekeit vesztette el. Fia, kinek tul kellett volna élnie, meg
elözte öt a airban j unokái, kik utóda ut6daiul voltak uánva, előtte 
haltak meg. A burgundi fiatal herczegnö, ki felviditotta kom.or <;reg· 
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ségét, s lelket öntott szomoru udvarába, hirtelen halállal mult ki. En
nek fiai közöl egyik elragadtatott az élők sorából, a má~ik gyenge 
gyermek egyedüli maradványa volt a még nem rég olly számos iva
déknak. XIV. Lajos, egyedüli maradványa századá.nak, ((Baládjából 
is majdnem e gyedül maradt. Az öreg monarcha meghajtotta fejét 
az lsten keze alatt. Megalázódva, le nem veretve, kereste a békét 1 

sokáig kérte azt, mielött megnyerte volna. Az 1704. és 1706-ki bal
esetek után tapogatózott a hollandoknál, kiket 1672-ben meg akart 
semmisíteni, s kik Európa békebiráivá lettek, felszólítván H einsius 
helytartójukat a spanyol monarchia megosztására Károly főberezeg 
és V. Fülöp között, kinek Nápolyország és Toscana kikötői jutottak 
volna j de ez ajánlatok nem fogadtattak el. A hollandok előzményül 
az egész spanyol monarchia odahagyását, s Németairóldön egy 
erős korlát emelését kivánták köztök és Francziaország között. 

Lajos ujból kisérleteket tett, s ajánlatai növekedtek a szeren
csétlenségek növekedésével. Az oudenardei vesztesé g után, s a mal
plaquet-it megelőzőleg alkudozásba bocsátkozott, alapul az előbb 
visszautasitott föltételeket vévén. A szövetségesek kivánták : Austria 
részére, hogy az egész spanyol monarchia Károly főberezegnek adas
sék át j Anglia részére, hogy ismertessék el Anna királynő, fogadtas
sék el a protestans örökösödés, utasittassék ki Francziaországból a 
trónkövetelő, bányaesék be Dunkerque kikötője, rontassanak le erő· 
ditményei ; a hollandok részére, hogy védvonal huzassék, melly a 
Francziaor1:1zágtól elveendett Lille, Menin, Ypern, ~~urnes, Condé, 
Maubeugc erődöket foglalja magában; a savoyai berezeg részére, 
hogy adassék neki vissza államainak Lajos által elfoglalt része, s 
tartsa meg, mit ettől el vett. 

E kemény föltételek közöltetvén Lajossal, meghányattak taná
csában; elnyomók v'oltak azok. Beauvilliers herezeg és Pontchartrain 
cancellár elgyötrött népei, a bukott pénzügyek, a felbomlott hadsere· 
gek nevében kérték a királyt, nyugodjék bele mindenbe, hogy meg
nyerje a békét. A király meghatva rábírta magát, s Torcy Haagába 
ment, hogy megvigye e terhes engedményeket. "Mindig meghajoltam 
( mondá Lajos utnak eresztvén azt) az Úr akarata előtt, s a bajok, 
mellyekkel uralkodásomat tetszett neki sujtani, kétségtelenné teszik 
előttem, hogy mindannak feláldozását kivánja tölem, a mi csak ked
ves volt nekem. Elfeledern tehát dicsőségemet."') 

1) Lúd XIV. Lajos levelét Rouillé elnökhöz, 1709 apr. 29-rlll. Hollandi leve· 
tezés1 218, k. és Torey emlékiratai, a Petitot gyüjtemény LXVII. köt. 205. lapján, 
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De ez áldozatok még nem voltak elégségesek. A szövetségesek 
visszaélvén szerencséjökkel, azt is követelték Lajostól, hogy mond
jon le Strasslmrg, Breisach, Landau városokról a birodalom részére j 

hogy Elsass föleitt csupán a münsteri szerződés által engedélyezett 
védnökségi joggal elégedjék meg; hogy megnyissa e tartományt Né
metország badseregcinek, lerontván az erődöket, mellyeket ő Basel
től Filippsburgig emeltetett; s hogy egyetértve a szövetség<:sekkel, 
mindcn szükséges lépést megte gyen, hogy elvétessék V. Fülöptől a 
spanyol monarchia. L 1jos visszautasitotta a haagai értekezlet e meg
alázó elöczikkelycit. Ujból megkisérlette a fegyver-szerencsét Mal
plaquetnál, dc az uj vereség ujabb áldozatokat, uj követeléseket 
vont maga után. A gertrüydembergi értekezletek a haagai elöczikke
lyeknél is kegyetlenebb próbáknak vetették alá a nagy király büsz
keségét j nem csupán azt kivánt.ák tőle, hogy leromboljon néhány 
erőd öt, elhagyjon néhány határ várat, igéretet tegyen segédkezet 
nyujtani a szövetségescknek Fülöp megfosztásához a spanyol mo
narchiától, mellyet ö fogadott el részére; hanem követelték, hogy le
mondjon Elsassról, adja vissza mit Németalföldön a pyrenei béke óta 
meghódított, trónvesztettnek nyiivánitsa unokáját. A ezerencsétlen mo 
narcha oda jutott, hogy :uy föltételeket kelljen hallania és vitatnia, 
megajánlotta Elsass átengedését, s havonkint egy millió fizetését, 
hogy segitse a szövetségeseket kiűzni Fülöpöt Spanyolországból, azon 
esetre, ha nem akarná azt elhagyni. E kétségbeesett ajánlat szeren
csére visszautasittatott. 

XIV. Lajos meg volt alázva j ellenségeinek keménysége B az 
események 11jra fölemelték öt. Európa, bár kevésbbé volt nyomva a 
háboru által mint Francziaorszá g, érezte annak sulyát s belefáradt i 
ismerte az áldozatokat, mellyekre ama monarcha szánta magát, hogy 
véget vessen az ellenségeskedésnek, s a büszke és politikátlan visz
szautasitásokat, mellyekkel azok fogadtattak. A béke párthivei nap
ról napra szaporadtak i a szöve!Eég czélja nerucsak elérctett, hanem 
tul is volt haladva; a frjt del tm, ki ~mnak okául szolgált hatJ~ lma 
mért.éktelen növelésével, nem ''olt töLbé félelmes j nem reszkettet
bette többé mint egykor Hollandiát, nem lázithatta a császár ellen a 
birodalmat, nem fenyegetbette Angliát, hogy akaratja ellen királyt 
erllszakol reá ; kevélysége meg volt alázva, seregei a Dunától, a Ta
gotói, a Pötól Fran cziaország szükebbre vett határáig nyomattak 
vissza; a hatalmas fejedelem nem létezett többé, hanem csak a szük
séges fejedelem. 

Engedve ama szenvcdélyek egyikének, mellyek felewelnek 
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vagy mélyen sülyesztenelr, Austria és Francziaország a westphaliai 
szerzödést megelőző állapotba helyeztettek vis~:~za, egyik uralom a 
másikkal helyettesíttetett, egy uj veszély t teremtettek, hogy eloszlas
sák a félelem utolsó maradványait; a szenvedély szem elöl tévesz
tette a biztonságot. Előbb mint bárhol kellett ezt belátni Angliában, 
hol a rendszer a körűlmények szerint változhatik, s minden szükség 
esetére akad egy-egy párt; való ban amaz ország uj fordulatot adott 
az eseményeknek. 

1688 óta a whigek állottak a kormány élén, szükség lévén ott 
rájok, hogy védjék az uj dynastiát a Stuartok trónvesztett törzse 
ellen, mellyet XIV. Lajos pártfogolt, s hogy támogassák a száraz
földön a protestana párto a katholikus párt ama tulhatalmas feje elle
nében. A ryswicki béke sa második osztály-szerzödés után, megszün
vén e párt hasznos lenni, a bukás szélén állott: de az örökösödési háboru 
megakadályozta bukását, vagy jobban mondva, ismét lábra állitotta 
azt. Mindaddig folytatta a kormányzást, mig szükséges volt biztosi
tani aszövetség diadalát, s XIV. Lajos hatalmával együtt megsem
misíteni a Stuartok reményeit; eléretvén e ezé!, megszünt küldetése; 
nem volt többé szUkséges az országra nfÍzve, kifárasztotta Anna ki
rálynőt, s azért Godotphin ministerrel és Marl borough hadvezérrel 
együtt elbukott. E politikai változás udvari szeszély látszatával birt, 
de szükséges volt, nem esetleges. 

Ahaboruta békével kellett felváltani, tehát a whigeket is a 
torykkal. E változást még nélkülözhetlenebbé tette l József császár 
halála, s Károly főberezegnek a császári trónra emeltetése; ha e feje
delem, az osztrák tartományok urává 11 Németország császárává lévén, 
Spanyolor~zágnak ie királya marad, V. Károly félelmes hatalmát 
egyesitendette személyében. Ugyanazért XIV. Lajos megaláz
tatása, s a föherczeg felmaga3ztaltatása nagy változást okoztak a 
szerencsé ben. 

A Haagában ros~ul sikerült béke-értekezletek titokban Lon
donba tétettek át. A helyett hogy az egyesült hatalmakkal alkudoz
nék, XIV. Lajos mindenikkel kUiön egyezkedett, miböl a legnagyobb 
hasznot húzta. Az alkudozások jó eredményére azonban nem csupán 
a toryk diadala s a természetes félelem folytak be, mellyet az uj 
császár tulságos hatalmának kellett keltenie, hanem könnyitették azt 
az előnyök is, mellyeket unokája Spanyolországban a szövetségesek 
ellen vivott ki. 

V. Fülöp, indittatva a spanyolok ragaszkodása és saját makacs
sága által1 soha sem volt hajlandó lemondani jogairól; két iz ben 
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menckülve 1\fadridbóf, nem esett kétségbe szerenceéje fölött; két iz
ben vitetett vissza föv{trosába, 1707 -ben Berwick het·czeg által az 
almanzai, 1710-ben Vendomc berezeg által a villaviciosa.i győzelem 
után. Ez utóbbi visszatérés elhatározó vala, s Fülöp lassanként min
den országát visszaszerezte. 

A londoni elöleges megállapodások, mcllyek 1711. oktober 8-án 
irattak alá, képezték Francziaország k ülö n szerzödését Angliával, a 
felbontották a szövetséget, melly ha!!-ztalan igyekezett azt akadályozni. 
Anglia példája Hollandat is maga után vonta, s négy hónappal utóbb 
a londoni elözetek alapul szalgáltak az utrechti alkudozásoknak, 
mellyek 1712 februárhan vették kezdetöket. Mielött bezárattak volns 
a hires szerzödéssel, melly emlitett várostól veszi nevét, a denaini 
győzelem némi fényt kölcsönzött azoknak, s a dicsöség néhány suga
rával jeleztfl a szerencse visszatérését. 

E szerzödésben, melly l 713. april ll-én iratott alá, mint az 
európai jog alapszabályainak egyike állapíttatott meg Franczia-és 
Spanyolország örökös különválasztása. Utóbbi elvesztette Németalföl
det, Nápolyországot, Toscana kikötöít, s a milanói herczegséget, 
mellyek a császárnak ítéltettek oda; Sardinia a bajor választónak 
adatott kárpótlásul saját államaiért; Siciliát Savoya herczege kapta, 
ki azonkivül megtartotta Exillest, Feneatrellet és a Pragelas völgyei, 
mellyeket Francziaországtól vett el. A hollandok megnyerték az olly 
hön ohajtott hires védvonalt, mellyhez XIV. Lajos Menin, Tournay, 
Furnes, Furnes-Ambacht, Knocke és Ypern erősségeket engedte át. 
Az angolok Spanyolországtól Gibraltárt és Minorcát, Francziaország
tól a Hudson öblöt, Acadiát, Szent-Kristóf szigetet, és Neufundlandot 
kapták. Francziaország továbbá kötelezte magát megszüntetni Dun
kerque kikötöjet, elismerte a protestana örökösödést s kiutasitotta a 
trónkövetelő t. 

A császár, kitö! ViJlars tábornagy Landaut és Freiburgot fog
lalta eJ, csakhamar kényszerítve lett szintén aláírni e föltételeket. 
A rastadti és badeni szerzödések értelmében, mellyek az utrechtinek 
voltak következményei, 1714-ben elfogadta a neki kijelölt részt s 
Sardiniát kapta cserében Bajorországért, mellyet visszaadott a válasz
tónak. Azonban jóllehet a spanyol örökösödést érdeklő követelések 
átalában véve tisztába hozattak az utrechti és rastadti szerzödések 
által; mindazáltal maradtak még némi vitás pontok, mellyek kigyuj
tották a háborut a katholikus király és a császár között. E pontok 
iránt csak a bécsi 1731. és l 737 -iki szerzödések alkalmával jött létre 
végmegállapodás. Előbbi don Carlosnak, V. Fülöp fiának, Parilla é~ 
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Piacenza. herczegségeket adta, s biztositotta számára Toscana her
czegségét. A második, cserében e három herczegségért, a Két-Sicilia 
országát engedte át neki, melly fölött ma1· adéka mint a Bourbon-ház 
kUlön ága uralkodott. Ez volt az utolsó rendelkezés a spanyol örök
ségre vonatkozólag; 8 két évvel késöbb az osztrák örökösödés került 
szönyegre, melly uj combinatiókat és uj háborukat idézett fel. Ennek 
dacdra déli Európa egész 1789 ig az utrechti szerzödés által 
szabályoztatott, s kevés kivétellel, még most is az áll ott érvényben. 

Igy végződött e hosszas viszály, melly teljesen elfoglalta egy 
század végét, s megzavarta egy másik kezdetét j melly Spanyolország
nak szárazföldi dynastiát adott, s megfosztotta azt összes birtokai
tól, mellyek még Európában számára megmaradtak j melly Utrecht· 
ben határt szabot t Francziaországnak, miként a westphali béke 
határt szabott Austriának; melly olly osztálylyal végződött, ruin0t 
mindegyik ajánlott, mid8n az okosság hallgatást parancsolt a nagyra
vágyásnak j s melly az egyensoly és jogtisztelet korlátai közé azori
totta az osztrák és franczia házakat. Ki ellen akart szegülni az átalá
nos nyugalomra néz ve szükséges eme megoldásnak, visszatartatott az 
események ereje által. XIV. Lajos, mert mindent akart, majdhogy 
mindent el nem vesztett j ellenségei, mert mindentöl meg akarták öt 
fosztani, visszaadták neki, mit a szerencse elvett tőle. Lajos megtar
totta a tartományokat, mellyeket átengedni késznek nyilatkozott; 
életének b01·us végnapjaiban ujra felragyogni látta egykori dicsöségé
nek néhány sugarát; s mid8n bevégezvén kormányának e nagy és 
utolsó ügyét, meghalt ( 1715), Fr aucziaország koronája békésen szál
lott át az agg monarcha homlokáról a gyermek fejére, ki egyetlen 
maradványa volt ivadékának. 

Ez utolsó tényszaka a Franczia- és Spanyolország között két 
századdal előbb kezdődött közdelemnek meger8sité a franczia nép 
diadalát, mellynek elönyös helyzete és folytonos szellemi tevékeny
sége fölény t biztositott a spanyol fölött; me ll y fölény az á talán os ok ok 
mindenhatóságának volt szüleménye, jóllehet az örökösödési és dy
nastialis másodrendü okokból látszott az származni. Francziaország 
joga Spanyolországhoz olly természetesnek tünt fel, hogy mindeuki 
által elismertetett; elérkez vén az örökösödés percze, V. Károly utols{, 
spanyol utóda az eg~sz örökséget reáhagyta. 

Egy franczia fej edelern behelyezkedésa a félszigeten megsze
rezte ennek Francziaország barátságát, s elfogadtatta vele utóbbinak 
nézeteit. 

A családi szerződés (1761) ugyanazon politikát érvényesitette 
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a két országban, mellyeket XIV. Lajos egykor ugyanazon korona 
alatt akart egy esiten i j megóvta az egyik biztonságát, s előmozdította 
a másik ujj4születését. E befolyás következtében Spanyolország egy 
századnál kevesebb idö alatt javította a földmüvelést, helyreállitotta 
a tengerészctet, ujra szervezte a had se1·eget1 megkettőztette a népes
séget Igaz, hogy e változás nem volt gyökeres j a fölszinen állapodott 
meg, nem hatolt be az országtest bensejébe. De midön a királyi te
kintély teljesen megalakitotta Francziaországot, midön a monarchi
kus egység a nemzeti egységhez vezette azt, midön uj szellem által 
Jelkesitve kilépett a mult romjai közöl s meginditotta nagy forradal
mát, hogy társadalmi állapotához alkalmazza kormányát, akkor ismét 
Spanyolországba ment, hogy eszméinek hatásával megujitsa és kiter
feszsze ama mozgalmat, mellyet egy ezáznddal elöbb dynastiájáriak 
bevitelével inditott ott meg. 

lltgnet. 

l) 4 7 l • i k l a p h o z. 

t'enelon levele XIV. Laj«oshoz. 

A következő levélnek névtelenüls 1695 felé kellett kelnie. Leg
először D' Alcmbert tette közzé H is t o i r e d es me mb r es d e 
l' Academie frangaise czimü munkája III. kötetének 351-ik 
lapján, Fenelonnak tulajdonitván azt, de hitelessége kétségbe vona· 
tott. Nem régiben az eredeti kézirat is fel lett mutatva j ez azonban 
nem elég arra, hogy kételyeinket végkép eloszlassa. Mindazáltal kö
zöljük azt a rajz miatt, mellyet Francziaország helyzetéről nyujt: 

Sire! 
-Ki szabadságot vesz magának e levelet irni önhöz, semmi

féle önérdek által nem vezettetik; nem inditotta azt gyiilölet, nem 
nagyravágyás vagy a fontos ügyekbe való avatkozás viszketege. 
Szereti önt a nélkül, hogy ön által ismertetnék, s Istent látja Felsé 
ged személyében. Felséged minden hatalma mellett sem tehet vele 
valami jót, mit az ohajtana j és nincs olly rosz, mit jó szivvel el nem 
viselne, hogy megismertesse önnel az ön üdvére nézve sztlkséges 
igazságokat. Ha keményen szól önhöz, ne csodálkozzék Felséged, 
mert az igazság kemény és szabad. Ön nincs hozzászokva hallani 
azt; a hizelgéshe:& azokott egyének könnyen gyülölségnek, darabos· 
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»ágnak vagy tulzá.snak veszik azt, mi nem egyéb egyszerü igazság~ 
nál. Árulás lenne az igazság i1·áDt fel nem tárni azt egész kiterjed~
Bében Felséged előtt. Isten látja, hogy ki önhöz sz6l, szivböl teszi 
azt, melly telve van buzgalommal, tisztelettel, hüséggel és részvéttel 
mindaz iránt, mi Felséged valódi érdekét érinti. 

Ön, Felség, a természettől egyenes és igazságos szivvel van 
megáldva; de kik neveléJ!ét intézték, kizárólagos kormányzati tudo
mány ul csak bizalmatlanságot, féltékenységet, kevélységet, önérdek
haihászalot csepegtettek bele ; hozzá.s~oktatták távol tartani magától 
az erényt, félni a kitünő érdemet, kedvét lelni a hajlékony és csuszó
mászó emberekben. 

Mintegy harmincz év óta l<~elséged elsö ministcrei az állam 
minden régi alapel vét felforgatták és érvény en ki v ül helyezték, hogy 
tetőpontra emeljék az ön hatalmát, melly az övék lett, mert kezeikbe 
volt letéve; többé nem volt szó az államról, sem szabályokról, hanem 
csak a királyról és annak akaratáról j végtelenig csigázták Felséged 
bevételeit és kiadásait; az egekig emelték önt, mert, miként mondák, 
elődeit együttvéve elhomályosította nagyságában, azaz egész Franczia
országot szegénységbe döntötte, hogy szörnyeteg és gyógyithatlan 
fényüzést vigyen be az udvarba. Az állam összes rendeinek romjai 
fölé akarták önt emelni, mintha oagygyá le~tne a fejedelem alatt
valói megbuktatásával, kiken nagysága alapszik i igaz, hogy ön a 
külügyekben talán tulságoun is féltéker.y volt tekintélyére i de alap
jában véve a dolgot, minden egyes minister ur volt saját közigazga
tálili körében. Azt bitte ön, hogy kormányoz, mert kiszabta a határo
kat, mellyek között amazok kormányoztak; de ök kimutatták hatal
mukat a. közönség irán yábac, melly nagyon is érezte azt; kemények, 
nagyratartók, igazságtalanok, erÖsEakosak, rosz hiszemüek, sem az ál
lam beligazgatásában, sem a külügyek intézésében nem ismertek egyéb 
szabályt mint a fenyegetést, elnyomást és megsemmisitését annak, 
ki ellen mert állani. Ö nhöz csak azért beszéltek, hogy minden érde
mes egyént eltávolitaanak köréböl, ki féltékenységet kelthetett ben
nök j hozzászoktatták önt a folytonos dicséretekhez, mellyek a bál
ványozásig tuloztattak, s mellyeket önnek jó hirneve érdekében bo
ezusággal kellett volna Yisszautasitania; Felséged nevét gyülöletessé, 
s egész Francziaonzágot kiál lhatlanná tették szomszédaink elötti 
egyetleD szövetségest sem tartottak meg, mert csak rabszolgákat 
akartak ; miböl husz ávnél tovább tartó véres háboruk származtak. 
Péld!ul, Felség, 1672-ben a hollaadi háborut indittattak önnel di
csÖllége érdekében l! a hollandok megbüntetése végett némi csekély 
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sértéaért, mellyet bo~uságból követtek el a miatt, hogy áthágattak a 
Richelieu által megállapitoU kereskedelmi szabályok. 

E há.borut azért említem ltiilöniis~n, mert minden más háboru· 
nak magva volt1 s mert alapját csupán a dicsöség és boszuvágy ké
pezte, mi soha sem teheti igazságossá a háborut; a honnét követke
zik, hogy mindazon hati\rok, mellyeket ön e háboru által nyert, ere
detileg igaztalanul szereztettek. Igaz, Sire, hogy a bekövetkezett 
Lékeszerződések beflidni és jóvátenni látszana It ez ig11ztalanságot, 
miután önnek adták azok az elfoglal t erődöket j de egy igaztalan 
háboru nem szUnik meg olly an lenni azért, mert szereneséseD üt ki. 
A legyőzöttek által aláirt bél{eszerzödések nem szabadakarat kifo
lyásai; kényszerüségből kedv ellen iratunk alá, IH\gy nagyobb b1jok 
kerültcssenek ki, ép ugy, miként az ember odaadja tárczáját a rabló
nak, ki azt, vagy életét kivánja. 1'ehát, Felség, e hollandi háboru· 
hoz kell visszatérni, hogy lsten elött megvizegáljuk az ön hódit
mányait. 

Nem mondbató, hogy szükségcsek lettek volna azok az ön álla
mára nézve j mások vagyoua soha sem szükséges nekünk, hanem 
igenis sr.ükséges lelkiismeretcsen tisztelni az igazságot. És senki 
nem vitathatja, hogy önnek joga van megtartani bizonyos erődöket, 
mert biztoeitják azok batárait j önnek e biztonságot jó szövetségek
kel, mérséklettel, vagy államán belül épitett erődökkel kell megsze
reznie; de a saját biztonságáról i gondoskodás szüksége semmi eset
ben sem adhat /innek jogot elfoglalni szomszédja területét. Kérdezze 
meg Fölséged azokat, kik értenek a dologhoz és tisztelik a jogot, a 
ugyanazt fogják mondani. 

Ez elég ana, hogy Felséged beismerje, mikép egész életében 
az igazság és jogosság, s kövelkezöleg az evangelium ösvényén kivül 
járt. Az a sok siralmas zavargás, rncllyek husz év óta egész Európát 
elpusztították, a kiontott tenger vér, az elkövetett számtalan botrá
nyok, a kirabolt temérdek tartomány, az elhamvasztott városok és 
faluk mind az l 672-i ki háborunak voltak következményei, melly 
dicsvágyból s azért indíttatott, hogy megfenyíttessenek Hollandia 
ujságirói és érem-metszői. Vizsgálja meg Felséged önaltatás nélkül 
jóravaló egyénekkel, ha vajjon megtar·thatja, mit olly ezen~ödések 
következtében bir, mellyekre ellenségeit illy indokolatlan háboruval 
kényszerítette. 

Ugyane háboru forrása azon bajoknak is, mellyf'lk Franczia
országra nehezed nek. Ama háboru utá n ön mindig mint ur akarta 
megszabni a békét a megállapitani a föltételeket, a helyett, hogy mél-
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lányosBággal és mérséklettel szabályozta volna azokat ; miért is 
nem lehetett tartós a bé ke. Felséged ellenségei, szégyer.Ietesen el
nyomat va, csak ana gondoltak, hogy lerázzák az igát, s egyesüljenek 
ön ellen: S mi csoda ? Ön a békét sem tisztelte, mellyet olly fenhéjá
zólHg engedett; teljes béke i dr.jén háborut inditott és bámulatad hódi
tásokat tett; visszacsatolási kamrákat állitott fel Felséged, hogy biró 
és peres-fél legyen egyszersmind, bántalommal és gunynyal tetl:lzve a 
bitorlást és erőszakot. A westphaliai szerzödésböl kétel! kifejezéseket 
halászott ön ki, hogy meglepjc Strassburgot, holott annyi éveken 
keresztül soha egyetlen ministere sem bátorkodott valamelly alkudo
zás alkalmával elöhozui azokat, hogy kimutassa, wikép lio bármi 
csekély igényt tart ama városhoz. Illy viselet egész Európát ön ellen 
lázitotta és egyesítette; még azok is, kik nyilt sisakkal nem mertek 
fellépni, türelmetlenül várták nz ön hatalmi gyöngülését és megaláz
tatását, mint egyedüli mentö eszköz ét az Öfszes keresztény nemzetek 
szabadságának és nyugalmának. Ö nt, Felség, ki annyi szilárd és ócsá
rolhatlan dicsöséget arathatott volna, ha alattvalóinak atyja és szom 
szédainak birája gyanánt vise li magát, közös ellenségévé tették szom
szédainak, oda vitték, hogy zsarnoknak tartassék saját orszá
gában. 

E rosz tanácsok iegktilünöseb b eredménye az ön ellen alakult 
szövetség hosszu tartama ; a szövets égesek inkabb akarnak háborus
kadni veszteséggel mi nt békét kötni öunel, mert sa j :it tapasztalásuk
ból tudják, hogy e béke nem lenne öszintt>, hogy ön nem tisztelné 
azt jobban mint a többieket, s arra haszuálná, hogy elválasztván a 
szomszédokat, egyeaként verje le öket. 1\finél hatalmasabb tehát ön, 
annál inkább félnek töle sannál szot·osabban szövetkeznek ellene, 
hogy ~iket·üljék a szolgaságot, melylyel fenyegeh·e hiszik magukat; 
nem gyözhetvén le ö nt, legaláLb a lláLoru buzavonásával akarják 
elerötleniteni ; vég re biztonságot csak ugy reméln ek, ha képtelenné 
teszik önt árthatni. Tegye ön magát, Sire, egy perezre a z ö helyze
tökbe, s lássa, mit ér az önérdeket eléje tenni az igazságnak és jó 
hiszem nek. 

Aközben népei, kiket mintgyermekeit kellene önnek szeretnie, 
s kik eddig szenvedélyesen ragaszkodtak önhöz, éhen halnak; a 
földmüvelés majdnem végkép abbanhagyatott; elnéptelenednek a 
városok és vidékek; szlinetelnek a gyárak, s nem táplálják többé a 
munkásokat; mind en kereskedelem tönkre van t évr. Következéskép 
ön fölemésztette a valódi et·ök felét államán belül, hogy kint hiú 
hóditásokat tegyen és védjen; a helyett, hogy pénzt csikar e szegény 
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néptöl, alamiz~nát és táplálékot kellene annak adni. Egész Franczi
ország egy nagy, pusztulásnak indult lióroda, melly uélkiilözi az 
eleséget j a tisztviselők elaljasodtak és kimerültek; a nemesség, 
mcllynek minden vagyona c~ak d errefumokban létezik, pusztán ál
lampapirokból él j önnek tilmegestül alkalmatlnnkodnak az egyének, 
kik kérnek és zúgolódnak. E bajokat, Felség, 1inmagn idézte elő, mf!rt 
az egész országot megbnktatván, mindent saját kezében egyesített, és 
senki sem élhet, hacsak nem az ön adományaibóL lrne, a nagy, az 
annyira virágzó ország egy király alatt, ki naponkint ugy festelik 
mint a nép gyönyörüsége, s ki valóban az is lenne, ha a hizelgő taná
csosok el nem rontották volna. 

Maga a nép (mindent ki kell mondaui), melly annyira szerette 
önt, melly annyira bizott önben, kezdi veszteni barátságát, bizalmát, 
sőt tiszteletét is ön iránt. Felséged győzelmei és hódításai nem örven
deztetik azt többé, telve lévén elkeseredéssci és kétségbceséssel. A 
lázadás lassanként mindcn részről Itigyul j azt hiszik, hogy semmi 
részvét nincs önben bajaik iránt, hogy ön csak saját hatalmát és di
csőségét szrreti. 

Ha a király, mondják, atyai szivvcl viseltetnék népe iránt, nem 
inkább abba helyezné-e dicsőségét, hogy kenyeret adjon és pihenést 
engedjen alattvalóinak annyi bajok után, a helyett hogy néhány ha
tárerőd megtartásában keresi azt, mellyek háborunak azoigálnak 
okául? Mit lehet ezekre fillel ni, oh Felség? A néplázongások, mellyek 
olly hosszu időn át ismeretlenek voltak, gyakoriakká válnak; maga 
Párizs, melly közel van önböz, sem ment a forradalm i szellemtől; a 
tisztviselök kénytelenek türni a lázongók garázdaságait, s kéz alatt 
pénzt osztani ki közöttök, hogy lecsillapitsák öket, fizetvén, kiket 
büntetni kellene. Azon siralmas és meggyalázó végletre jutott ön, 
hogy büntetlenül kell ha~ynia a lázadást, vagy növeini azt a büntet
lenség által, vagy kegyetlenül öldököltetnie a népeket, mellyeket 
Felséged maga döntött a kétségbeesésbe, kiragadván a hadi adók 
által kezeik böJ a kenyeret, me Ilyet arczok verejtékével igyekeznek 
megszerezni. 

Mig a nép nélkülözi a kenyeret, ön nélkülözi a pénz, s nem 
akarja belátni, milly véglett·e jutott j mert mindig szerenesés volt ön, 
oem tudja képzelni, hogy megszünt az lenni; fél ön felnyitni sze
meit, nem akarja, hogy felnyissák, fél a gondolattól, hogy engedni 
kelljen va1amit dicsöségéböl. E dicsöség, melly megkeményiti Felsé
ged szivét, kedvesebb önnek mint az igazság, mint saját nyugalma, 
mint népeinek élete, kiket naponként pu8ztitanak az éhségből szár-
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mazott betegségek ; a dicsöség e bálványával Felségednek örök üd
vössége sem egyeztethető össze. 

Ime, Felség, hová jutott. Gyászos vakság fogja el szemeit, a 
sze1·eucse egy napi kegyeivel altatja magát, s nincs átható tekintete, 
melylyel be látná, miként hanyatlanak feltartóztathatlanul· az ügyek 
zömükben tekintve. Mialatt egyes heves ütközetekben csatatéreket 
és ellenséges ágyutelepeket foglal el 1), mialatt erődöket vesz he, nem 
gondolja meg, hogy olly térségen harczol, melly sli!ycd lábai alatt, s 
hogy bukik ön, daczára gyözelmeinek. 

Mindenki látja ezt, és senki nem meri önnek értésere adni; Fel
séged aligha későn nem fog eszmélni. A valódi bátorság abban áll, 
hogy az en1ber ne bizelegjen magának, s határozott állást foglaljon 
a szükséggel szemben. Ön, Felség, csak azokra hallgat szivesen; kik 
hiu reményekkel táplálják; az egyéneket, kiket szilárdabb jellemü
eknek tart, kerüli és féli. Önnek mint királynak kötelessége volna 
keresni az igaEságot, hajtani az embereket, hogy szépitgeté8 n.~lkül 
mondják meg azt 8 felbátoritani em~ a félénkeket; ön ellenkezőleg 
egyebet sem akar, mint hogy fátyol vettessék arra; de Isten csak. 
hamar le fogja tudni tépni a kötelél<et l<,elséged szemeiről s eléje 
tartandja, mit nem akar látni. Az Ur régidő óta fölemelve tartja 
karját ön fölött, de késik a csapással, ruert könyörületet érez egy 
fejedelem h·ánt, ki teljes életén át hizelgők által kömyeztetett, s mert 
másrészről illyenektől az ön ellenségei sem mentek. Azonban ö el 
fogja tudn i választani az igaz ügyet Felségedétöl, melly nem az, 8 
megalázza önt, hogy jó utra léritse, mert ön kereszténynyé csak meg
aláztatva válhatik ; ön nem szereti az Istent, nem féli öt csak szolgai 
félelemmel; a poklot féli, nem az Istent. Az ön vallása csupán babo
nákból, apró felületes gyakorlatokból áll; olly an ön mint a zsidók, 
kikről azt mondja lsten: Sz :1 j j a l t is z t c l n e It e n g em, d e sz í
vök t á v o l v a n t ő l em (Isai ás XXIX. 13.); kicsinységekben töp
rengös ön, s az iszonyu bajok iránt érzéketlen. Ön csak saját dicsősé
gét és kényeimét szereti, mindent önmagára visz vissza, mintba a 
föld Istene volna, s minden egyéb azért teremtetett volna, hogy önnek 
feláldoztassék. Ellenkezőleg, Isten nem egyébért, hanem csupán né
peért szólitotta önt e világra. De fájdalom! az illy igazságokat ön 
nem fogja fel; e hogyan is tetszhetnének azok önnek, ki nem ismeri, 

') Czélzé.s a ateinkerquei (Hi92) s a uerwindai (16~a) caatákra, melly 

nt6bbi helyiitt a gyözeiPm 11z ellens•lg táhortarllnPk é> ágyuinak elfog!Rlllslhól 

lill ott. 
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nem szereti, nem imádja I stent szivböl, és semJ,Dit nem tesz, hogy 8t 
megismerje 'r 

Van ö nnek egy érseke, ki romlott, botrányos, javíthatlan, két
:~zinü, ravasz, árm:inyos, minuen erénynek ellensége, s ki elnyomja a 
jóravaló egyéneket; 1) s ez ember kegyben áll, mert csak arra gon
dol, hogy kinye•je az üu tetszését hízelgéseivel ; s husz éve, hogy 
meggyalázva méltóságát, örvend az ön bizalmának ; feláldozza ön 
nelti a det·ék embereket, zsarnokoskodni hagyja öt az Egyházon, s 
egyetlen erényes fi.ípapot sem tüntet ld hozz~ hasonl óan. 

Felséged g yúntatója~) nem romlott erkiilcsii, de idegenkedik a 
8zilárd erénytül, s c~ak a világias érzelmű és táglel kiismeretü egyé
neket szerel i, féltékeny lévén tekintélyére, mellyct ön minden mérté
ken tul megnövel t. Egykor a királyok gyóntatói maguktól tették a 
püspököket, s döntött ek el minden lelkiismereti ügyet. Francziaor
szágban csak ön nem veszi észre, hogy gyóntatója mit sem tud, hogy 
szellemeszük és durva, mi azon ban nem akadályozza, hogy ne ért
sen a szineskedéshez; magok ajezsuiták is megvetik, boszusággallát
va, willy engedékeny családja nevetséges nagyravágyása iránt. Állam
ministerré tett ön egy szerzetest, ki ép olly kevéssé ismeri az embe
reket mint egyéb dolgokat; játéklabdája mindannak, ki hízeleg va;zy 
apró ajá-ndékokkal kedveskedik neki. Nem haboz, nem kétkedik, bár
mi nehéz kérdésben kelljen határoznia; midön a legbecsületesebb 
és legtudósabb sem bátot·kodnék egymaga dönteni, ö azon van, hogy 
jól értesült egyének tanácsát ki ne kelijen kérnie. Mindig merészen 
halad a nélkül, hogy félne a tévedéstől; s ezé lj a ru ind ig a ! egytelen
ség s önnek tudatlanságban tartása leend; szabályszerü elhatározá
sokra legfelebb akkor lesz hajlandó, ha félnie kell, hogy kOlönben 
felkelti az ön haragját. E szerint vak vakot vezet, s ru i ndk e t t e n 
a v e r em b e es n ek. 

Az ön érseke és gyóntatója l!Zerezték önnek a fenség-jogügyi 
nehézségcket, s a Rómával való egyenetlenségeket j ök hagyták önt 
Louvois által a Szent-Lázárféle ügybe honyolittatni j 3) melly igaz
:ságtalanságban halni engedik önt, ha Louvois tovább élt volna. 

') Franyois Hürley dc Champvallon. 
") L'l Ch:tise atya . 

. ") A Szent-LlzlLr rend nagymestere elhagyvin a rendet, Lajosnak ajAn
lotta fel mélt.óslLgát, ki nem tlu-tváo jónak elfogadu i azt, Louvois-t nevezte átaláoos 
helynökül, ki a~ egyluhi hatalom közbejötte nélkül önkénytos in tézltedéseket tett, 

mellyeket késöbb meg !tellett semmisíteni. 

XVI. 61 
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Azt remélte a világ, hogy Fels~ged tanácsa le fogja önt tériteni e 
hamis ösvényről; de nincs ereje, sem erélye a jó1a. Legalább Mainte
non asszonynak es Dr. Beo. u v illieranek kellett volna az ön által belé
jök belyezett bizalmat felhasználni ok, hogy kiábrzl.nditsák önt; de 
gyengeségök és félénkségök gyalázatjok ra válnak nekik s 'mindenkit 
megbotránykoztatnak. Francziaország válsá.gos helyzetbe jutott; mire 
várnak tehát még, hogy nyiltan szóljanak? talán arra, hogy minden 
elveszezen? Félnek az ön nem tetszésétől? nem szeretik tehát önt, mert 
készebbeknek kell lennünk inkább haragjukat vonni magukra azok
nak, kiket szeretünk, mintsem hízelegni nekik, vagy elárulni őket 
hallgatagságunkkaL Mire valók ök, ha nem figyelmeztetik Felsége
det, hogy kötelessége visszaadni a tartományokat, mellyek nem önéi, 
eléje tenni népei életét a hazug dicsőségnek, helyrehozni a hibákat, 
mellyeket az Egyház ellen elkövetett, s arra gondolnia, hogy jó ke
reszténynyé váljék, mielött a halál elragadná? Jól tudom, hogy az 
illy keresztényileg szabad beszéddel el lehet veszteni a királyok ke
gyát j de hát a kegy kedvesebb előttök, mint az ön üdve? Jól tudo01, 
hogy szüks~ge van önnek a részvétre, a vigasztalásra, az cnyhitésre, 
hogy odaadással, szeliden, tiszteletteljesen kell önhöz szólani, de el
végre is ki kell mondani az igazságot. Jaj azoknak, kik meg nem 
mondják azt, s jaj önnek, ha nem méltó azt hallani! Szégyenletes, 
hogy annyi idő óta élvezik az ön bizalmát minden haszon nélkül; 
vissza kellett volna vonulniok, ha ön igen gyanakodú, s hacsak bizel
göket akar maga köriil. Talán azt kérdi, Felség, mit kellene önnek 
mondanic k? azt, hogy meg kell alázódnia az Isten hatalmas keze 
alatt, ha nem aka1ja, hogy Ő alázza meg önt; hogy kérni kell a bé
két, s e gyalázattal bűnhődni a dicsőségért, mellyet ön bálványává 
tett j hogy vissza kell utasitania a hizelgő politikusok igazságtalan 
tanácsait; végre hogy az állam !id vének érdekében mielöbb vissza 
kell terítenie ellenségeinek a hóditmányoltat, mellyeket jogosan meg 
nem turthat. Nem nagy szerencse-e az ön szeJ·encsétlenségei között, 
hogy Isten véget vetett a jólétnek, melly önt megvakitotta, s hogy 
üdvössége szempontjából elkerülhetlen visszatérítésekre kényszeriti 
önt, mellyckre békés és diadalmas helyzetben soha sem lett volna ön 
képes magát elhatározni ? 

Ki ez igazságokat mondja önnek, óh Felség, nem'}sak nem ellen
sége az ön érdekeinek, söt életét adná oda, hogy ollyannak lássa önt, 
minönek lsten akarja, s nem szünik meg önért imádkozni. -
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l:onfl-nak lengyPI királylyá \'ltla!lztntásft. 

A levelezés, melly ez ügyben XIV. Lajos és Polignac bíbornok 
között folyt, látni engedi, milly roppant fokra hágott a vesztegetés a 
lengyel király-választásban. Végre Francziaország törekvései sike· 
rülni látszottak, s P olignac és CMi.teauneuf, kik ez ügyet vezették, 
következőleg értesitik a királyt Conti megválasztatásáról : 

Junius 28. 

- Legközelebbi kedden az összes palatinatusok, számra mint
egy százötvenezer ember, a választási téren gy ültek össze j s a ploski 
palatinatus volt első, melly egyhangon kiáltotta: É lj e n C o n t i! 
Mnjd mások is követték, olly számmal, hogy barátaink eléggé tekin
télyeseknek hitték magukat sürgölhetni a biboruokot, hogy hirdesse 
ki a választást, dacdra az elleneseknek, miután a választök többi 
rósze a királyi ház, Neuburg és Lothringen között volt megoszolva; 
de hogy meg ne szegessék a szabály, melly szerint a kikiáltásnak 
az utolsó napon kell történnie, s azon reményben, hogy éjjel meg
nyerjük, kik még megnyerendök voltak, a bíbornok más napra ha
lasztotta a dolgot. Ez éj romlásunkra ezolgált j mert Culcn várnagy, 
egyike legbensőb b mPghitteinlmek, ellenségeinkhez pártolt, kikről 
tudta, hogy hajthatlanolt irányunkban, s titkon alkut kezdett velök 
Szászország jav:h·a, mit is azok rögHin elfogadtak részint boszuság· 
ból, látva, hogy a mi partunk rontotta meg az övéket, részint mert 
érdemet akartak maguknak szerezni a választó eWtt az által, hogy 
nyilatkoznak elstik mellctte. 

Másnap csakugyan javasiatha hozták azt. }<~jelöltség ujdonsága, 
miröl a nemesség addig mitsem tudott, rögtön szárnyra kapatta a 
választó nevét az összes palatinatusok között; Javarin püspökének 
egy bizonyítványával állottak elő, melly szerint I'Okooa, a választó, a 
legközelebbi Szrntháromaág vasárnapon t~tte Ie kezeibe a kath. hit
vallást. A nuntiu.> cleg szemtelen volt, hogy többet ne mondjunk, 
támogatui ez állítást, irásbelileg bizonyitván a püspök jelentésének 
hitelességét, a nélkül, hogy hozzátette volna, mikép egész másféle 
p1·óbák szükségeltetnek a megtérésről illy fontos ügyben. Rögtön 
elterjesztették, hogy Róma jótáll a választó katholicismusáról, hogy 
az Egyház nem is cs inálhatott volna nagyobb szerencsét, hogy ez 
előre nem látott fölléptetes annyira magán viseli a csoda Bzinezetét, 

6 L* 
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miszerint lehetetlen abban az Isten ujját fel nem ismerni. Ezekhez 
járult még ellenségeink cselfogása, kik hamiRan elhiresztelték, mikép 
a rui legbuzg ó bb palatinatusaink is a válas?.tó javára nyilatkoztak. 
Szóval, hat úrá.n át már királynak tartottuk üt. 

De barátaink, megboszankodva Culen várnagy árulásán, ki a 
szász választót használta fel Conti megrontására, a helyett, hogy az 
egyezmény szerint másodiknak tartotta volna iit fen, meg akarták öt 
ölni, s elkezdték felvilágositaní a nemességet, mik~nt akarták öket 
meglepni, egyszerAmind előadván nekik, hogy az ország első alap
törvényeszerint a királynak és királynénak katholikusoknak kell 
lenniök; hogy a választó-fejedelemnő még mindig kalvinista; hogy 
a választó legfelebb titkos katholikus, tehát istent~len, mert nem 
tesz nyiltan vallomást hitériil olly országban, hol korlátlanul ural
kodik; hogy hallatlan dolug volna annyi jelölt kiizöl németet vá
lasztani. 

Erre szakadás állott be j huszonnyolcz palatinatus egy oldalon 
sorakozott Conti herezeg javára, s mi már csak kikiáltatásának per
ezét lestük; midön meghallottuk, hogy ujra elhalasztatott, mert a 
bíbornok egyhangunak akarta azt. 

Az egész éjet nyeregben töltötték, mert az országgyülés csak 
hat hétig tarthat. Ez éjjel elvesztettük egy részét néhány palatinatus
nak, mert mi szükölködtünk pénzben, azok pedig bövébe.n voltak 
annak; s másnap a dolgok annyira egyensulyozódtak, hogy értekez
letet kellett tartani, hol ellenségeink, kiiveteik által készeknek nyilat
koztak lern ondani a l(irályi házról, és a németekröl, ha Cor. ti herezeg 
elejtetnék ; s m int észszerü dolgot javasolták feladni a hét jelöltet, 
egyet szemelvén ki köziilök. E perczben vetl.ük a hírt Sapiha fővezér 
elpártolásáról, kinek h á za nyolczvanezer tallért kapott tölünk, tehát 
tizenöttel többet mint a mennyit magának kikötött, s kit egyedül 
állithattunk volna szembe a többi hárommal, kik ellenünk voltak j ba
rátaink megrend tiltek e hírre, s rnindjárt Badenre gondoltak. 

Hogy tévutra ve:r.essék elleneinket, Baden urát hozták javas
lat ba, jól tudván mikép a hakói várnagy soha nem fogadná azt el; s 
e fogás által elszakítottak töle néhány palatinatust, mellyek a mieink
hcz csatlakoztak, ugy hogy hHván, miszerint a rnieink száma huszon
kilenezre erncik ed ett, ugy vél ték, nem kell továbbra halasztani a 
ki kiáltást. 

A többiek észrevévén ezt, hűk maradtak Szászországhoz, mint 
a melly egyedül volna képes öket fentartani, könnyü lévén annak 
csapatokat hozni be az országba; s Cujavia püspö.ke a helyszinén 
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kikiáltotta a válaBZtót, el öbb mintsem a bíbornok kikiáltotta volna a 
magáét a Kolobau ; tehát hármas szabálytalanság követtetett el. A mi 
választásunkat T e D e u ru fejezte be a Szent-János templomban s 
a tüzérség üdvlövései kisérték, ugy hogy minden szükséges formaság 
megtartatott. 

Ime, Felség, enny it tettünk, daczára három tábornok ellenzésé
nek s a negyedik bütlenségének. 

Röviden egybefoglalva a dolgot, Conti herezeg a köztársaság 
háromnegyed része által válas~ tatott meg j a negyedrész kétséKbe
esésböl egy fejedelmet választott, kinek jelöltségét elöre nem lebetett 
látni, s ki kéJles einyornni a vallást és szabadságot. 

Felséged be fogja látni, hogy nem könnyen vivtuk ki ez ered
ményt, s hogy sok fortély u nk ba került elhitetni barátainkkal, mikép 
a Danzigra. intézvényezett milliók valódiak, mellyek czélja fentartani 
a sza.kadást s lehetségessé tenni Conti berezeg mielöbbi bejövetelét 
Mindent el fogunk követni, hogy megtartsuk öket e remény ben, mi 
végből mindenfelöl pénzt veszünk fel kölcsön; igéreteinket minden
esetre kézzelfogható bizonyiték ok kal kellend támogatnunk j akadá
lyozni a ~ás~ választó megkoronáztatását, ki az ország kapuja előtt 
áll, lehetetlen, ha nincs pénzünk, hogy szövetkeztethessük a hadsere
get néhány főbbjeink alatt, miután az összes tábornokok ellenünk 
vannak. 

M) 5 6 9 - ik la p h o z. 

Ossuna be•·czog korm1ínya. 

A következő okmány, bármennyit tulajdonitunk is abból a tény
leg szenvedö tulzásának, ki fogja tüntetni, nem annyira Üssuna her
ezeg gonoszságát mint inkább nyomornságát egy kormánynak, melly 
alatt olly kihágásokat lehetett elkövetni. Egyébiránt ~emmisem jelle
rnezbetnÉ azt jobban Zazzera naplójánál, mellyet többször idéztnnk 
a szövegben: 

Folyamodvány Spanyolország királyához, 1620-
ból, azon sanyaru és veszélyes állapot tárgyában, 
m e l l y b e N á p o l y v á. r o s é s o r s z á g s o d o r t a t o t t. 

I. Vége a tiszteletnek Isten é a a vallás h·ánt ; uj felekezetek 
kapván lábra, lelkiismere ti szabadosság uralkodik; eröszak1 meg-
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félemlités vagy érdek segélyével megrabolják a főbb házakat becsü· 
letüktől, &Öt a n ö kolostorok ellen is erőszakot követnrk el j elhanya
goltatik a szentségekhez való járulás j a királyi kápolnában nem mon
datik többé mise, és nem adják ott a kereszténységnek semmi példájaH j 

most már cs8k a gazoknak és keritöknek van keletök. 
II. Több házban, sőt nyilvánosan is közrnegbotránykozásra üzetik 

a c r es c i t e; ugy állván a dolog, hogy nyilt tengeren és sokak 
kocsijáo, az utczákon látható éjenként a becstelen és szerenceétlen 
Dorottya, olly dolgokat mtlvelve, mellyek mintt mi ndenki attól fél, 
hogy meg kell nyilnia a földnek. 

III. Tegnap reggel, a méltóságviselök és miuisterek szeme· 
láttára, a kihallgatási termen keresztül, két gyalog-hintó szállittatott 
a palotába négy növel, kiket a bünrészes hordárok, nagy meg botránko
zásra, nyilvánosan az elöcsamokba zártak j s azt beszélik, hogy most 
jöldalatti menetet készítenek, mellyen légyottra járjanak egy nő

kolostorba j s azok, kik nem akatják magukat becsületüktől megfosz
ta tui, ugy üldöztctnek, mintha fe l s é gs é r t és t követtek volna el. 

IV. Mindinkább fogy a királyunkat megillető s zcre!et és tiszte
let, ugy a kormányzó zsarnoksága mint annak következtében, mit 
királyi nevének gyalázatára nyilvánosan és a ministerek közölt be
szélnek. Különösen, egyízben összegyülekezvén a Collaterale és a 
Sommaria, 8 értekezven ez ország romlái>áról é:> pusztulásáról, minek 
oka a katonáknalc engedett szabadosság, me ll y pestis ellenében nincs 
ótalom, sem gyógyszer (annyira növekedett már 8 növekszik napon
ként), azt felelte, hogy rá nézve fő dolog megnyerni a katonaság 
jó akaratát, mellynek segélyével félelembe ejtette a királyt 8 kény· 
szeritette az ö akat·ata szrrint járni el, s hogy m·m áll neki érdeké
ben fentartnni Nápolyországot, miután fia nem fogja azt örökölni. 

V. Kikutatják a leggazdagabb embereket, hogy aztán hamis 
tanubizonyságok folytán megfoszazák vagyonuktól, miként ez köz
rémülésre naponitént tapasztalható j s hazugságokat és rágalmakat 
koholnak, hogy elnyomj4k azokat, kik nem akarnak beleegyezni e 
gazságok ba. 

VI. Nyilvánosan dicsekszenek vele, hogy többeket megöltek, 
kik ellenállottak az ö szeszélyeiknek j s hogy különúsen Lemos gróf 
idejében egy spanyol zászlótartót tettek cl láb alól, ki Siciliából jött 
Nápolyba j s ez utóbbi napokban Campolattaro marebesának egy 
gyermekét találták derékon ketté fiirészelve, kiről azt híresztelik, 
mintha a suitánnal vivott volna párbajt Isten és királya dicsőségeért; 
i wiQdeot elkövctnek, hogy félelmet és rémliletet keltsenek, s meg-
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mutatja a kormányzó, hogy b ü n t e t l e n U l rabolhatja el az életet 
és vagyont. 

VII. Elárasztva tartja az országot kapitányokkal ; itt van többek 
között C'onca hereze g, a katonaság és Nápolyország fö vizsgálója. aztán 
Campolattaro marchese egy lovas csapattal, s Santa Agata marcllese 
(kit az ördög mielöbb vigyen el!), kiket nyilt és szabad levelekkel 
látott el az ország rablására és pusztitására, hogy az ország annyi 
árvájának, özvegyeinek és szerencRétleneinek vérével jutalmazza és 
kárpótolja öket a szégyenért és gyalázatért, mi rájok tapad, mind
egyiköknek száz arany élelmi-összeget engedvén naponként. S a mi 
még roszabb, átaJános adókat és sarczokat vetettek ki olly nyomasztó 
meunyiségben, mintha mindmeg annyi királyok volnának saját orszá
gukban: olly eljárás, mit a király saját javára soha sem engedett meg 
a parlamentben vagy országgyülésen egybegyiilt. népek nyilt bele
egyezése nélkül; miért is egyebet sem lehet hallani az elégületlenek 
nyögésénél, kik Istenhez sol1ajtoznak igazságért, 

VIII. Arena marchese egy évnél tovább tartott egy lovas csa
patot, szintén száz arany napi fizetéssel, s azonfelül havonként ezer
ötszáz arany sarezezal ellátva; s csak kevés ideje, hogy a kormányzó 
ezt megszüntette, s a marcbesenek nyilvánosan szemébe mondotta, 
mikép igen jól tudja, hogy negyvenezer aranyat tett félre, s hogy 
csak bizonyos tekintetek tartották lit vissza megbtintetésétöl. 

IX. Az ország összes hivatalai gonosztevők, gazemberek és 
mindenre kész csuszómászók ki5zött osztatnak ki, s minthogy nem 
elégségesek, naponkl:nt uj hivatalokat és szabadleveleket találnak ki, 
B ha az egyetemek és községek igazságért és könyörületért esedez
nek, gályára kergetik azokat j ugy hogy Istent n kivül senkibe sem 
vethetjük reménylinket 

X. A király öröksége egészen ki van meritve, végkép tönkre 
van téve, miként ezt a királyi kamara által beküldött számadási mér
legekb<SI eléggé ki lebetett venni j s napról napra alább száll min
den reménye nélkül a ja vitásnak és orvoslásnak j mert nem ve
szik figyelembe, mikép az örökség, mellyet ö Felsége ez országban 
bir, nem arany és ezüst bányákon, nem is a gyöngyhalászaton alap
szik, miként Indiákban, hanem egyedül az embervéren, melly azért 
bocsáttatik a király rendelkezésére, hogy támaszául azoigáljon mo
narchiájának s magának az országnak, nem pedig hogy Isten és li 

Felsége sérelmével kicsapongólag ontassék és vesztegettessék az. 
XI. A kereskedelem romlásnak indul, mert a kereskedők ki

veszik a forgalomból értékpapírjaikat és át·uikat s eJhagyják a.Zí 



- 968 

Órsz!got, félve az erőszaktól, melly rajtok elkövettetik; különöe-en 
sokat tett erre az utolsó zárlat, melly az idegen nemzetek ellen alkal
maztatott. 

XII. A kormányzati rend teljesen fel van forgatva, mert nincs 
egyetlen hivatal sem, me Ily rendes uto n kezeltetnék ; s ~ind ez azért 
történik, hogy a zavarosban halászhassa nak s mindenre rá tehessék 
kezöket, a nélkül hogy rajta kapathatnának j és megsértetnek a tör
vények és hatályon kiviil helyeztetnek a szerzörlések, kivéve a rög
töozötteket, mellyeket erőszakkal vagy igazságt:~lanul hajtanak végre 
a nélkül, hogy kikérnék a Collatcralenak vagy bárkinek másnak vé
leményét; s kegyelmct a kormányzó csak kegyencznöi és más ha
sonló nyomorultak és vétkesek kél'elmére ad valakinek j s nincs többé 
'Szám-, kincstári vagy felügyelői hivatal az országban; minden dolog 
söszevissza van zavarva, e lhanyagolva. 

XIII. Az igazságszolgáltatás székei az igaz~ágtalanság és sére
mek székeinek nevezhetők ; mert illy nagy zürzavar kapván lábra al 
vagyon-, vér- és becsület-·ügyekben, az igazságot a ezerint adják vagy 
tagadják meg, amint érdekeik kivánj ák. Az irodából vagy a jegyziii 
hivatalból a l ehetö legkülönczebb rendeletek kerülnek ki j a a kor
mányzó, látva az elkövetett igazságtalanságokat, hogy ne legyen 
kénytelen jóvátenni azokat, zárva tartja a kihallgatási terem ajtaját, 
s ha kihallgatást ad is, csak meoésk özben teszi azt, midön elhagyva 
belső szobáit az alsó termen keresztül az örszobáig halad j s olly 
roszul bánik mindenkivel, hogy tisztességes ~s müveltember nem mer 
vele szóba állani, 

XIV. A nemességet ki oem beszélhető és képzeimet felülmuló 
megvetéasel lökdösik, taszigálják a palota foiJosóio, s midön beezél
hatni remélnek vele, gyalog-hintóba menekülve fut át közöttök, senki 
iránt sem tanusitva figyelmet; a becstelenek és érdekeltek türik ()t 

önzésből, de a tisztes urak csak kényszerüségből mennek a palotába 
s viselik mind e méltatlanságo kat; mert ha megtörténnék, hogy 
üldözőbe venné öket amaz ember, ki fogná majd pártjukat? 

XV. A nemesség legnagyobb része elhagyta a várost, mert vele 
egy városban veszélyeztetve hiszik becsületöket; a kereskedők, főleg 
pedig az aranymüvesek s az aranyszövet-árusok vagy készítök sem
miféle értékesebb tárgyat nem tartanak boltjaik ban, mert vagyonuk 
et·öszakkal elvétetik tülök a nélkül, hogy vala ha fizetést látnának j 
ugyan igy járnak el az éleiilii szereket illetőleg is. 

XVI. Az egész városban csali háborgó, lázongó embere·ket lehet 
látni j ugy hogy az egész nép fegyvereluhi gondoskodott a jövö esbe-
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t8ségeivel szemben; s a forrongás már kezdetét vette az okt. 3-iki 
csödülettel. S mi több, látva, miot ~aboltatik el b ü n t e t l e n ü l a 
vagyon, az élet és becsület, kétségbeesve fenhangon kiáltozzák, tni
szerint csak azt várják, hogy élökre álljon valaki, s koczkára teszik, 
a mijök: még megmaradt. Ha ez megtörténnék (mit ne engedjen a vég
teleo Ul jó Isten), a király kénytelen lenne v ért on tan i ez utczákon 
(és pedig leghübb alattvalóinak vérét), hogy védje fö kapitáoját. 

XVII. Az ország összes erődei és határai meg vanuak fosztva a 
fegyverektől, s a legjobb és legvirágzóbb tüzérségtől, melylyel valaha 
monarchia birt; s mindez azért, hogy egy kis haj ti szereJt essék fel, 
mellyet a legelső zivatar tönkre tehet, a mikor az tá. n minden védelem 
nélkül marad az ország. Az utczákon lecsüggesztett fővel járnak· 
kelnek az emberek, siratva az elvesztett becsül etet és jó hiroevet, 
mert az egész világ csak a megbecstelenített, a szégyennel és gyalá
zattal betöltött, a tönkretett Napolyról beszél. 

XVIII. A spanyol oemzetbeliek a legnagyobb megvetésbe jutot
tak, s nemcsak a méltatlan szavakból jnt ki részök, hanem tényleg 
is bántahnaztatnak, mert már nagyrészöket számüzte, s igen sokat 
közülök gályá1·a küldött, az árulás és hiitlenség bélyegét sütvén rá
jok; s e kicsinylesét irányukban az által is kimutatja, hogy a franczia 
nemzetet kegyeli, azt alkalmazza és becsüli inkább mint a spanyolt, 
melly most végkép lenézetik. Máskor a franczia volt számüzve ke
gyeiböl; de most a kik spanyolokkal érintkeznek, vagy beszélnek, 
ugy tekintetnek, mintha valami vétséget követtek volna el. 

XIX. Olly nagy e kormány kicsapongása, hogy mindenki csak 
annak végét várja és ohajtja; s látva, mint fosztja meg az országot 
tüzérségétöl, s a Apanyol nemzetet jó hirnevétöl, sokan ugy véleked
nek és beszélnek, hogy ha, miről ö gyakran és minden a propos nél
kül beszél, fellázadnának az országban levö idegen és izgága emberek 
s a franczia korona régi párthivei, ö szándékozik az ország királyául 
magát feltolni; én azonban ama véleménynek soha nem adtam helyet 
lelkemben, s nem képzelhetem, hogy ö arra gondolna, nemcsak azért, 
mert nem állanak rendelkezésére az erők, hanem azért is, mert illy 
esetben az ország megkövezné őt, mind hüségénél fogva, melylyel 
királyához viseltetik, mind gyölölet és dühböl, mellyet ellenében táp· 
lá\ i mindazáltal már az magában véve is különös dolog, hogy egy 
alkl.rály okot szolgáltat illynemü beszédre és gyanu!!itásra. 

XX. V égre egész idejét és minden óráját arra fordítja, hogy 
sértegeese Istent és a királyt, s végromlást hozzon ez országra, melly 
panaszkodik s elámulva és megfélemlítve kérdi önmagától: mit tett 
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királya ellen, hogy igy kelljen tUmie el pusztittatását '( mit mulasztott, 
hogy kimutassa szaretetét és hüségét király a iránt? micsoda kéréssel 
járultak valaha hozzá a király érdekében, mellyet nem teljesitett 
volna? nem volt-e mindig kész nyilt mellel, megmaradt vagyonának 
é11 vérének felaldozásával síkra szállni a mi urunk királyunk ne
vében? 

XXI. Igaz, hogy a régi történetekben zsarnokságokról s Néró, 
Vitellius és más hasonlók romlott kormányának iszonyatos esemé· 
nyeiről olvasunk; de azok császárok voltak, nem ismerték az htent, 
nem semmi felsőbbséget a földön; de h ogy most, midön ismerjük az 
Istent, midőn egy annyira katholikus és keresztény monarcha ural
kodik, ki védi az Isten törvényét, s szivén viseli alattvalóinak javát, 
egy alárendelt minister bátorsagat vegyen magának olly féktelenül 
vétkC'zni Isten és a király ellen, elpusztítván a világ legszebb orszá
gát, a spanyol korona szemeinek fényét, ez nagy nyomoruság, nagy 
csapás, nagy szerencsétlenség és siralmas eset ! 

XXII. Mindenki tudja ezt, mindeoki erről beszél, de senkinek 
nincs bátorsága orv-oslást keresni ö Felségénél, sőt még csak gon
dolni sem erre, attól félvén, hogy neszét veszi ama zsarnok és boszut 
áll rajtok, s igy csupán Istentől kérik, vajha sugallná Felségedet, 
hogy hatalmas és királyi kezével mielőbb orvosszert alkalmazzon 
bajainkban. 

XXIII. Ezeket azért terjesztem Felséged elé, hogy teljesitsem 
egy igaz és hü alattvaló kötelességét, nem gondolva a veszélylyel, 
mellynek kiteszem magamat, ha lépésem tudomásra jönne. Hogy kellő 
értesiláseket szcrezzen, küldjön Felséged egy sz:envedélytől ment és 
független ministert, ki szivén viselje Felséged szent szándékait, s ez 
bizonyára ugy fogja találni, hogy amik itt elmondatnak, csak csekély
ségek és apróságok azokhoz képest, mik Isten és Felséged sérelmé· 
vel naponként növekedő mérvben elkövettetnek." 

Eddig a folyamodvány. Conca herczegről s Campolattaro mar
cheseröl, kiket a VII. vádpontban emlit, azt beszélik az akkori lapok, 
hogy üssuna herezeg az ország összes erődeinek megvizsgalását bizta 
rájok, n1elly körutjokban kétszázezer aranyat szedlek fel a maguk 
részére j és figyelembe nem vették a felszólalásokat, mellyeket elle· 
nök e rablásokért :s egy szerzetes megöletéseért benyujtottak, mi 
Campolattarónak volt müve j söt utóbbi táborookká neveztetett ki 
ft'landriába a lázadók ellen. Campolattaro őrgróf neje volt a csatorna, 
mellyen á.t az ajánlatok a herczeghez jutottak, s mellyekért ezrével 
uzedte fel az aranyokat. Egykor néhány török gályát fogtak el, ée 
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sok láda czukrot találván azokon, egy fülizeráru~Jnak adták el ezeket. 
Az elfogott törökök egyike, hogy kiszabaditsa magát, azon folfede
zéssei állott elő, miszerint a czukor közé nagymennyiségtf pénz, ék
szerek és öltönyölt rejtettek el, mellyek aján dék gyanánt a nagyurnak 
voltak szánva. A filszerész felszólittatván, azt mondotta, hogy rész
ben másoknak adta el a czukrot, részben maga használta fel, de sem
mit sem talált közötte. Fogságra vettetvén, Campolattaro örgrófnéhoz 
egy, ezer aranyra szóló czédulát küldött, hogy eazközölné megszaba
dulását. A herezeg ekkor maga elé hivatta a füszerészt, a felmutatván 
neki a czédulát, a csalás bizonyítványául vette azt; s habár a keres
kedő esküvel erősítette, mikép övói 1·akták össze amaz összeget meg· 
szabaditása végett, gályára küldötte azt. "Néhány azoiga megkötözte, 
s megkötözve a gálya árbocr.ára függes;r.tették fel ; s hogy nagyobb 
fájdalmat okozzanak neki, uj köteire kötötték, me Ily nyujtatván a 
auly által, mindig körben forgott; miután másfél órát töltött e kínos 
helyzetben, mialatt folytonosan a boldogságos szüzhöz kiáltozott 
segélyért, s a hozzá intézett kérdésre mitaem felelt volna, leoidatott 8 

kevéssel azután szabadon bocsáttatott." 
Midőn azután Üssuna felváltatott, a következő vádak adattak 

be ellene az udvarhoz: 
"Eilíször, ö Felsége akarata ellen Nápolyországban és magában 

a városban nagyszámu katonákat tartott, kik gonosz magukviseletök
kel az ország romlását okozták j s elnézte nekik, -hogy lopj anak, ölje· 
nek, házasságtöréseket és feltünő paráználkodásokat kövessenek el 
s ha némellyek panaszt tettek, a katonákat nem btlntette, hanem a 
panaszkodókat szidalmazta, s gályarabsággal, botozással és más 'IZÍ· 

goru büntetésekkel fenyegette. 
ll. Megrövidítette a király és Nápoly város jövedelmeit, miként 

ez a királyi kamarának ide vonatkozó irataiból, szám-mérlegeiböl és 
levelezéseiből kitünik. 

III. Katona csapatokat szállásolt el az ország helységeiben, mi 
az első fejezetben megirt kegyetlenkedésekkel járt j s a szegények 
meg akarván szabadulni e terhekt81, barátnéjához fordultak, ki aján
dékokért kieszközölte a katonák kivonását s más helységekbe szállá
solását, mellyek ismét, hogy meneküljenek tölök, ugyanazt cseleked· 
ték ; s illy módoD az egéRz országot elpusztitotta. 

IV. Felséged sok alattvalójára iszonyu vétségek P.t koholt, mi 
által a halálbüntetéstől való félelembe ejtette öket j a illy módon azt 
érte el, hogy a gyanuaitottak, megmentendiSk magukat, egyezkedtek 
s nagy pénzösszegeket fizettek ; 8 ha egyik-másik ki akarta mutatui 
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ár.tatlan&ágiit (mikénta FelséGedhez beküldöU pöriratokból kitünik). 
az illyenek, több másokkal együtt, kiknek ar; önigazoláa meg sem tm· 

gedtetett, pör nélkül végeztettek ki mint háboru idején. 
V. Barátnéja férjét királyi bíztossá nevezte az országban, mi 

által megrontotta az alattvalókat j mert ez winden pörbe -beavatko
zott, öohatalmulag megfosztotta a tanácsokat jogbatóságuktúl, s ugy 
intézkedett, hogy mioden az ö javára és érdekében i:itött k.i, melly 
uton nagyon meggazdagodott és tönkretette a helységeket. 

VI. Midöo don Gabriel Sanchez fökápláo lemondatt a káp)án
sagról, azt mondotta neki, hogy nem fogja betölteni helyét, me11t ~~ki 
sem misére, scm egyéb isteni tiszteletre o in cs szükségc; .ebböl bizto
san következtetik, hogy IJem hisz I~tenben, mit az is bizonyit, hogy 
eoba sem látt4k öt gyónni és áldozni. 

VII. Az Annunziata templomból elvitte a szentségta1·tót, s a nél
kül, hogy megfizetett volna érette, sajátJává tette. 

VIII-XI. (Sok ocsmányság, mellyek tiszte)etbi;l 
a s z e m é r e m i r á n t e l b a ll g a t t a t n a k. 

XII. Santa Luciaba Giovanna Mariaval, egy nyilvános kéj 
hölgygyal vonult be j s igy kettesében tartottak sétakocsiM!st sok 
tisztességes egyén szeme láttára, kik bámulták öket. 

XIII. Mindig egy mórt tartott .magánál, ki közlekedésbten állott 
a törökkel j s gyakran sok törököt hivott be az orezágba, kik sokat 
érintkeztek vele. 

XIV. Nagy pör folyván Santa Chiarában Scilla és A.ndria her
ezegek között, erőszakosan akarta öket az igazság rovására ki
egyeztetni. 

XV. Bizonyos Giulio Genuinoval összebeszélvén, meghagyta 
annak, hogy a nemesek ellen lázitsa a népet j ki is e rendelet /folytán 
sok forrongád okozott és vétségeket követett el, mellyek az e tárgyról 
beadott jelentésekben beszéltetnek el, s mellyekre iU utalunk. 

XVI. Ezen összebasz élés ezerint bejárva Nápoly ut021áit, arra 
ösztönözte a népet, hogy uroknak kiáltsák I:St ki, s hogy annál köny
nyebben sikert arasson, pénzt osztogatott. 

XVII. Ugy szintén rábeszélni igyekezett a népet, hogy üzze ki 
a városból azon egyéneket, kik ellene akartak neki mondani. 

XVIII. Hogy nem hisz Istenben, az is bizonyítja, hQgy mi.se 
a.lau, midi:Sn Jézus Krisztus legszentebb teste felemeltetett, egy kettiís 
aranyat nézegetett, mellyet ·kezében tartott. 

XIX. Egy török nötö.l fia született 1 ki a palotában halt meg, s 
pem ~karta, hogy m-egkereszteltessék, hanem a roahomedán szertar-
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túokat bajrtatta rajta végre; s megg.yujtott lámpák közé a földre lte
lyezvén, imádtatta; meghalálomán a gyermek, a meccai imaházba 
vi~ette, a. hová is két lám·pást kitldö tt, hogy Mahomed sir:ja erótt ég
jenek; m~öl bizonyítványaink vannak : s a török hálairatot inté

zett hozzá. 
XX. Azon éjjel, midi)n Borgia bíbornok átvette a kormányt, 

ostrom alá fogta azt. 
XXI. Oamillo della Marra utján sok czimeres lovagtól aláirt 

üres leveleket szerzett magának, miként ez a lovagok nyilatkozati

ból kitünik. 
XXII. Ugyanazon Oamillo közvetítésével uagy pénzösszegeket 

vett fel a vámhivataltól ajándékképen, a ebben sok nápolyi büntársu:l 
szolgált. A mondottak és más igen becstelenitö vádak alapoeságáról, 
mellycket csak azért hallgatunk el, mert roppant számmal vannak, 

elégséges bizonyítékokkal bírunk. 

N) 5 8 5 -ik l a p h o z. 

Redmar összee!!"üvése. 

A párizsi nemzeti könyvtárban, 1011:10. sz. alaU, egy másolt 
Rövidlet olvasható a fenséges velenezei köztársaság 
e ll e n sz ö t t ö ss z e esk ü v és r i\1, ( Sommario della con,giura fa t ta 
contro la serenissima Republica d i Venezia). Vittorio Siri T i tk os 
em l ék i r a t a i b a n (Memorie recondite) törvényszéki kihallgatáso
kat és leveleket közöl ez ügyre vonatkozólag. Tiepolo igen sok o.k
mápyt hoMtt fel jegyzeteiben vagy inkább czáfolataiban, mellyeket 
P. Daru Storia veneta czimU munkájáboz irt (Capolago, 1834. 
XI. k.) A Tizek tanácsában akkoriban meg lett vitatva, vajjop helyes 
volna-e közzétenni az összeesküvésre vonatkozó nyomo:t;ást, s az 
ellenkezö véleménynek kellett felülkerekednie, mert nem tették köz· 
zé, daczára annak, hogy frá Paolo már megírta azt ugy, miként Pá
rizs levéltárában olvasható. A terjedelmesebb hivatalos értesítés egy 
köz l em é n y, mellyet a Tízek tanácsa intézett a collegium hoz, s 

melly következőleg hangzik : 

1618. oktob. 11. 
. Akarjuk, hogy e tanács egy litkára, előbb kellö titokt artá&t 

*'jánlva, a misekönyvre letett eskü s mindenki nevének jegyzékbe 
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vétele után, közölje 8 másolatban hagyja ott a collegiumnál, 8 ba az 
jónak fogja látni, a senatusnál, a következöket: 

Miután történhetik, hogy jóro. fog vezetni, ha a kormány böveb
ben megismertetik azon áruló tervekkel, mellyek ugy Nápolyban, 
mint Milanóban s e városban küztár1:1a~R.gunk ellen azövettek, a Tízek 
tanácsa elhatározta tudatni: 

Miszerint a mult marczi us hó elején e városba bizonyos Gabriel 
Moncaasino ét·kezett, nemzet.iségére franczia, Languedocból, körül
belül harmincz éves, polgát·i születésü, éles elméjü, lelkes és minden 
vállalatra igen alkalmas, ki ( miként mondá) Francziaországból öt 
hóval elélbb indulván el, Genuán, Florenczen, Rómán keresztül vette 
utját, csalogatva a mult háborus hírek által, s kevés nappal megér
kezte után a collegiummal tette magát érintkezésbe, hogy katonai 
alkalmaztatását eszközölje, késznek nyilatkozván egy, háromszáz 
franczia gyalogból álló csapatot szervezni. Giacpier kapitány, egyike 
az összceskiivés föbbjeinek, alkalmasnak ítélvén ez embert gonosz 
tet·vci elömozditására, midőn egykor észrevette öt a Szent-Márk 
templomban, hozzá közeledett, s elkezdette öt behálózni amaz édes
getésekkel, mellyek azorosabbra füzik és bizalmassá teszik a társal
kodást, meghiv án azt magához étkezésre és hálásra; s titoktartási 
igéretet, söt esküt is vévén tölll, közJötte vele gonosz szándékát, a 
lebeszélni igyekezett azon gondolatról, hogy e köztársaság szolgála
tába lépjen, felhozván neki, milly sokáig kell itt várni az elöléptetésre, 
s hogy sokan, kik ez okból jöttek ide, elégedetlenül távoztak; az a 
csoda, folytatá tovább, hogy c város olly hosszu időn át szUzen ma
radhatott; e dicsőséggel és haszon n al kecsegtetve igyekezett öt meg
nyerni, könnyilnek tüntetvén fel el ötte e város birtok ba ket·itését, 
mert itt kevés a katona, e azt mondá, hogy csupán bottal felfegyver
kezve is meg lehetne szalasztani az üs~zes lnkosságot, s hogy neki 
kedve volna kisérletet tenni az uralom megazerzése iránt, mert Török
országban ugyanazt nehezebb köriilmények között vitte véghez, a 
nélkül, hogy egyetlrn embert vesztett volna, és sé:-tií kifejezésekkel 
élt, miszerint itt csak hosszu ruhás f:zemélyek és olly emberek van
nak, kik mítsem érnek a háboru dolgokban. E Giacpier övéinek tár
saságában a Szent-Márk harangtornyába vezette fel Moncassinót, a 
honnan megmutatta neki a tengeri két bejárást, e azt mondotta, hogy 
nem mindenki ismeri azokat olly jól, mert nem lehet egyenesen be
jönni, hanem ker ü ln i kell, s hogy ce ki van jártas!lága és bátorsága 
jó hajókkal minden nehézség nélkiil egész a Szent-Márkig hatolni; 
ugyancsak a harangtoronyból a pénzverdét is megmutatta neki, 
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mondváo : N e m kár- e, h o g y e p é o z ek ke l n e m e g y e t l e n 
fejedelem rendelkezik? a katonák bizonyára több 
h a a z n á t v e n n ék a z oknak, m i n t m os t e s ii p:r e d ék a l a t t 
l igy mondá ), m e ll y t ö b b r e n é z i a h o r d á r ok a t m i n t a 
t i sz t ess é g es e g y é n ek e t. Hozzátette, mikPp az erődökben van
nak ugyan örségek, mellyek az ö figyelmeztetésére helyeztettek ott 
el, mert elöbb nem voltak, de semmit érö sze met népségek ozok ; 
hogy a spanyol követWl pénzt kért katonák tartására, azon negyvenen 
vagy ötvenen felül, kikkel már rendelkezett, s hogy a követ olly igé· 
reteket tett, mellyek jóval felüimulták a kért összeget; hogy továbbá 
Giacpier megkereste a követet, mÍszerint, a szerzödés leplezése czél
jából, írjon Nápolyba, hogy neje azoros őrizet alatt tartassék, s e 
sz igor kihireszteltessék, a mi ugy is történt; me Ily nö aztán, midöo 
férje halálának hire Nápolyba érkezett, jó bánásmódban részesült, 
szabad lábra helyeztetett s hazájába Maitába küldetett. Folytatva 
rábeszélését, tulzólag rajzolta a velenczeiek gyávaságát s csapán 
eszem iszomra való hajlandóságukat j s beszélte, mikép egy körmnnet 
alkalmával a piaczon némi zaj támadván, a nép annyira megijedt, 
hogy egymást törték futtokban árulást kiabálva, s hogy akkor ter
veiknek megfelelőleg háromszáz puskással nagy dolgokat vihettek 
volna véghez; elmondá továbbá, hogy itt neki hitele van, e hogy bi
zonyos vállalatról tett jelentést, mel1yet Üssuna herezeg tervezett 
volna, hogy hatalmába keritse e várost, a dolog azonban ép ellenke
zőleg állott mint a hogy iS jelentette j hogy üssuna herezeg kész bár
meily perczben két vagy három hajót küldeni neki i>tszáz emberrel, 
kik mind rendes katonák, s midön innen hatvan mérföldnyi (wiglia) 
távolságban lesznek, egy bárka jövend azt tudatni, s az elsö alkalmas 
éjjel ott fognak e hajók kikötni, hollegalkalmasabbnak látszik; hogy 
az uj telepítvényeken két helyHtt fognak jelt adni, s a várost több 
részében felgyujtják, hogy zavarba hozzák a népet. Langlada kapi
tány, ki a meetereéges tüzszerek készítése végett volt a kormány 1Utal 
felfogadva, azon ürügy alatt, hogy gyakorolja magát a mondott tüz· 
ezerek készítésében - mellyek tulajdunképen a hajóhad megrontá
sára voltak szánva - sajátlag pedig hogy Rlkalmas helyet keressen 
hová tüzet vethessen, a fegyvertárba fog menni, s illy módon löpo•·t 
és ként viend be a fegyvertár ba, melly petárdáztatni is fog j ugyan
azon orában a pénzverdérc is négy petárda vettetik. Ha hogy a szá
razföldi helyörségek huszonnégy óra alatt ellenök jönnének s a her
ezeg katonái segély érkeztéig nem volnának képesek magukat fen
tartani, akkor a hajókkal tisztességesen vi11szavoonlnak, az elsö északi 
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széllel elérvén az öblöt. Hogy ezt tenni még rnost korai voba, hanem 
szeptemberig vagy oktoberig kell várni; mert - mondá- ez em
beJ·ek biznak benne, teh:'tt barátságnkat meg kell örizni ; s mert vál
lalatra akarta bimi Francziaország királyát a törökök ellen, melly 
esetben a ki1·ály a közh\.rsas:ighoz folyamo<lnék segélyért, közbevet
vén magát, hogy ií Lizassék meg a vezérlette!, s hogy akkor ö, hatal
mat nyervén a katonák fiiliitt, tudatni fogja azt Üssuna herczeggel, ki 
elkttldheti hajóhadát s birtol,ba veheti a várost. 

Kérdeztetvén Giacpier MoncaRsino által, mi múdon Ie11z végre
hajtható a szerziidés, tisztában látszott az iránt lenni, mondván, hogy 

a fegyvertermek kulcsai a fejedelemnél azoktak lenni a tanácsülés 
napján; hogy a fegyvereit. használatkészen állanak, s a következ/i 
szavakkal élt: Van ezeknek itt a palotában néhány 
kamr á jok t e l v e fc g y v e r ek ke l, me I l y ck e l é gs é g es ek 
t i z e z e r em b e r fölsze r e l és é r e, s me I l y ek p u 8 k á kb ó I, 
ka r d ok b ó l, l á n d z s á kb ó l s más m i o d e nf é l é b ö l á l
l a n ak; e z ek e t fo g j uk h as z n á l n i, s a Tizek tanácsa emli
tett termeinek ajtajára mutatott, mond ván, hogy a fegyverek teljcsen 
készek 8 még a lőpor is rajta van a töltött puskák tüzserpenyöin; 
hozzátéyéu, Illikép a puskák és pisztolyok minden három hónapban 
ujra tpltetoek, s istentelenül igy szólt: B a r ru o k e z ek, me r t i g y 
t a r t v ~ a fe g y v e r e k e t, i n k á b b e l l e n s é g e i k m i n t a 
magu~ szám ára t artják azo kat. KönnyUnek mondogatta 
a sik~rt, t! hallgatásra intettf'l öt, mondván: E z em b e r eknek k é
me ik ':l a n n ak; és szivére kötiittc, hogy soha se írjon neki. Egy 

izben azt i~ mondotta, hogy a köztársaságnak olly szép tüzérsége 

van, millyE\nnel egyetlen fejedelem sem rendelkezik. L&.nglada, egyike 
a föbbeknek, szintén azt ruondotta neki, hogy nem kell a dologtól 
olly nagyon félni, mert a vc!cnn::cidi. L'bY llleztelen kard láttára rnind
nyájan megfutamodnának; s továbbá: E z em b e r ek me g k ö t v e 
ak a r j á k t a r t a n i a z o r os z l á u t; mirc Giacpier igy vála
szolt: O ll y k o t· a z o r os z l á n fe l fa l j a k o r m á n y z ó i t, s 

f ö l e g a g a z d á t, ki n e ru sz e r e t i a z t. Langlada azt is 
mondotta, hogy elfoglalván a várost, olly gazdag foglyot találnának 
ott, ki annyit adna nekik, mennyivel három éven át tízezer embert 

fizethetnén!lk. Akarták, hogy köpenye alatt minden katona pisztolyt 
és kardot rejt~en el, s két Ör vigyázzon a Szent-Márk harangtornyán. 
A merénylet végrehajtásának idejére nézve két vélemény volt közöt

tök, vég1·e egy harmadiknál állapodtak meg, melly szerint a kivitel 
akkorra volt halasztandó, ~idön a két őr észreveszi, hogy Üssuna 
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bercz!•g két hajója a kikiitiibe jutott, ru~llyekuek addig kellendett a 

nyilt tengeren tartúzko1hi••k, lwf,!y lllPgér·k~zé~ök összeet~sék a nagy 
tanácsülés napjúval; ugy hogy iis . .;zr~iilv•ín a taná.eR, a her·czeg három
száz katonája s má~ok, kik adot.t .i~lt·e a piaer.on g.viilelH~znének, pe
tárdával rohamot intéznek a gyiilé.;ten~m ajtttja eiiPu, s kit elő utó 

talaJnak, mind dar·ahokr·a vagdalj:ík ; ugyanazon időben a fegyver
tárakba is betiil'lrek, s telfegyverzik a katCJwikat; rnindazáltal figyel
meztetni fogjak a katonaka t, hogy rrP. ii]j,;k a kere~lu~dőket .. mert ezek 
s tiz vagy t.izeuiit IICIIIC8, kik egyetértenek a dologbau, elií fn~ják 

azt mozditau i, s mondjál(, mikt!p Car· l o Bnll•'o, a lázad{,k egyike, oda 
nyilatkozott volna, hogy sok velellezei be vult. ez ügybe avatva. 
Ugyanazon idöben me~t••r·s(•ge~ tiizet lcdlett volua vetui a fegyver
tárba, s elfoglalván azt, a ~zent· 1\fár·k piaczm szállitani a tüzeri esz
közöket, s ott foglalni erős álh\Ht, nwrt, mint mondák: Ki b i r j a 

Szent-M~1·kot, miudent. hir, nem lé\•rn más piacz, hol a 
velenczeiek iisszenedhették volna magukat; elhatár·ozták tuvábbá egy 
csapat puskást kiildeni a Rialto hidra, hogy hatalmnkba keritsék ez 

átjárást j a herezeg - mondák - megelégszik a vár·ossal, s a pénz
verdét azoknak hagyja, kik végr•~hajtjAk a v:illalatot, ruiként ezt 
Giacpier igérte j s elfoglalván a piaezot, azon feu,pgetésre, hogy 
ágyúztatni fogják a házakat, mindnyájan nyakukon kötéllel fognak 
jönni hódolni, bizonyosak lévén benne, hogy nincsenek ~;zárazföldi 

helyőrségek, mellyek mind elutoztak. Hogy minderröl értesíttetvén a 
herczeg, huszoniit vagy harmincz gályát fog ltüldeni segélyül, melly 

gályák a két hajót voltak követendök, ne csak igen távolról, s hogy 
nevezett Giacpier, nagyobb bizalmat keltendi) maga iránt, esnlardul 
értesitette a kormány tagjait, mikép bizonyos rnilanói ember, ki ma
gát Visconte kapitánynak nevezte, azon ajánlatot tette O.ssuna lrer
czegnek, hogy ö tiz bárkával, rnellyek hár·om arasznál nem járandnak 
mélyebben e egyenként harmincz emhert fogadnak be, Velenczébe 
jö elfoglalni a pénzverdét s leégetni a fegyvertát·t, s mondják, hogy 
e Viscont€ nem tudni mi végből csakugyan járt e vÁ.rosban; az igaz

ság az, hogy illy bárkák valóban készittettek Nápolyban t1 az angol 
Alió kapitány vezérlete alá voltak szánva. 

Ezek voltak lényegben a beszédek, mellyekkel Giacpier és más 
lázadók Moncassinót. megnyerni igyekeztek. De egy iratból, melly 
olasz nyelven, hanem franczia szavakkal és kiejtéssel volt szerkeszt
ve, s jó érzelmüek által a fenséges Nicolo Donato (doge) kezéhez 
játszatott, kitö! mi azt kaptuk, s mellyet a lázadók eapitulumoknak 
czimeztek, habár valójában nem egyéb mint a szött és tervezett dol-

xn ~ 
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gok fejtegetétle, sok részletet lehet megtudni a tervriíl, mellyet Ná
polyban Üssuna herezeg más kapitányokkal s egy bizonyos velen
ezei Domenieúval is szőtt (miként amaz iratból kitünikJ e város 
meglepetése iránt ugy nyár mint télnek idején, melly részletek alább 
el fognak soroltatni. 

Moncassino a mult apt·il M közepe táján a Trombetta vendég
lőben lévén szállva, hol Baldi~sera Juven kapitány is lakott, nagy 
ovatossággal és visszatartással mondá ennek, hogy nagy és komoly 
dolgokat akarna vele közleni i s habár J u veu késznek nyilatkozott 
kihallgatni öt, mindazáltal vonakodott leleplezéseket tenni i azonban 
titoktartást ígérve, Monca>~siuo által Giacpier szállására vezettP.tett, 
melly nem measze feküdt, s hol a petárdás Langlada, Nicoló Rinaldi, 
Carlo és Giovanni Bull eo testvérek, egy C omba nev ü katona, s ( mint 
hiszik) Giovan Berardo, egyike a két bünösnek, kik a Tízek tanácsa 
által már hPlálra ítéltettek, voltak egybegyülve; itt Giacpier, Mon
cassino s Baldi"sera kapitány a többiektől fólrevonulván, Moncassino 
elmondta, hogy Juven minden tőle telhetőre kész s meg fogja a tit
kot örizni, de hogy szavát csak azon föltétel alatt adta, ha megmu
tatják neki a capitulumokat s mindent hüségesen közölnek vele és 
másolatot kap azokról, a mi ugy is történt; minélfogva tisztába jött 
a dologgal, s elhatározván magában, hogy fölfedi az összeesküvést a 
köztársaságnak, azon ürügy alatt, hogy századának ügyeiben akar 
eljárni, Moncassínót, a nélkül, hogy ez észrevette volna, a herczegi 
ház termébe vezette, hol más egyének s különösen Marco Ballani 
által, ki aztán közvetitöül ezolgált nekik e leleplezés eszközlésében, 
feltartóztatta, s mondhatni öriztette. A fenséges Donato azobájába 
először Baldissera Juven kapitány vezettette be magát, a hol is élö 
szóval jelentést tett az ügy ekről, mellyek az elöbb nevezett iratban 
foglaltatnak, melly iratot aztán ő fensége átadta, hogy a pörrel együtt 
megőriztessék; de midön Moncassinót - miként mondva volt - a 
terembe vezette, ez azt kérdezte töle, hová mennek, s ekk01 Baldis
sera kapitány szabadon és nyiltan azt válaszolta: a dogehoz megy 
engedélyt kérni, hogy petárdáztathassák a pénzverdét és fegyver
tárt s átadhassák Cremát a spanyololmRk. Moncassino e gunyra el
sápadt, félholt lett, e igyszólt: Ah, mindnyájunkat el akar 
ö n v es z t e n i! J u ven azonban bátoritotta őt, mondván, mikép azt 
fogja mondani a dogenak, hogy ö e tények jelentése végett jött ide s 
hogy öt is be fogja vezettetni, a mi ugy is történt; s mindketten juta
lom igéreteket vettek li fenségétöl. Moncassin•> kiiteleztc magát, hogy 
az egész dolgot titokban fogja tartaui " mindenröl jdnnt<;st teenJ, mit 
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Spanyolországbcíl vagy másf,~löl fog hallani; Baldidsara kapitány, 
kinek századához kellett menni, nem gondolván többé a történtekkel, 
elutazott s Crem:\ba ment; de Moncassino, figyelmeztetve lévén (mi
ként hihető) állapotának l ~sz<;lyességére, a nevezett Marco Bollani 
közvetitése utj:l.n mindjárt a kapitány eltávozft~a után az állam-inqui
sitor urakhoz vezett.ette magát, a hol i:-~ Rz egész ügyet R annak minden 
részletétleleplezte; s miként számns eléílerjesztéseiböl kitünik, sok 
napon át igen érdeke!! dolgokat hozott a kiizönség tudomására, mi 
armál könny<'Lb volt neki, mert m~gszokott fordulni a spanyol követ 
házában, kivel Whbnii•· beszélt. ez iigyLen, s me1-t harát11ágot kötött 
a bUJ·gundi Bruillard Roberttel, nP-vezett követ régi és bP-nsö meg
hittjével, ki kiizvP.titliiil szolg:'tlt ez áruJási iigy vezetésében, ö írván a 
leveleket o~suna herczeglaez s kapván annak válaszait, mellyek nagy 
mennyiségben voltak nála; s itt is il érintkezett mindazokkal, kik a 
köztársaság megrontá~ára Spanyolországnak megnyerettck. 

Ezen Rob1-rt, midlin a holland katonák fellázadtak a Lazaretto
ban, ö maga m1•nt l! egy R-.cchia nevU katonát is küldött hozzájok, 
rá akarv:in azokat bl'szélni, hogy tartsák mogukat néhány napon át, 
mi alatt segély éri< ez nék Nápoly hól, s Lovenstein g•·M egy kayitányá
val is értekezett ez ügyb:;n, kit ama lázadók fejliklll választottak, s 
ki elutazott j a követ mag!!, miként a ki végzell Carlo BuJleo Giacpier
nek mondotta, szintén táplálta a lázadást, azzal kecsegtetvén a for
rong6kat, hogy a spanyol hajóhadtól, rnelly az öbölben volt, s mellyet 
a dologrill értesiteni igyekezett, Rrgély fog érkezni. E lázadás alkal
mával Giacpier ill egyetértésben állott a két főbb kapitánynyal, kik 
be V'Jltak avatva a szerzödésb~', s el akarták foglalni a két hajót, 
mellyek itt iít·szolgálatot teljeRitettel<. Moncassino ajánlkozott, hogy 
levelezéseivel és irataival egyiitt kezünkbe azoigáltatja Robertet; de 
a kivitel m1ídja, minthogy eriíszakosnak s a követi ház ~zabadságával 
s következöleg a nernzetkiizi joggal ellenkezön~:k találtatott, el nem 
fogadtatott j mimlazáltnl egy más házba csalta 5t, hol az 1isszeesküd
tek voltak egybegyül vo; de szet·twc~étlenségrc, s talán, mert egy 
gyilko'H~ág miatt, mellyet hizonyos Schiavoni kapitány személyén 
vitt véghez, ad eontnm>1ciam ellévén ítélve, bHt és vigyázott magára, 
nem került hatalmunkba, miként ohajtottuk. Szóval, Gabriel Mon
cassino jó akaratunak és őszintének bir.onyitotta magát, nemcsak mert 
irásban jelezte a rendszabályokat, mellyeket ajclenlegi cselszövények 
ellenében foganatosítani kell, hanem fiilf'g az által, hogy lehetségesgé 
tP-ttf', miszerint egy igen eszes, okos, kétségtelen hitelii, a franczia 

nrlvben jártas egyéniflf\g loahe állittatván, rejtekéből sz~;~l szinre 



- 980 -

hltbatta az árulókat, és saját szájukból hallhatta ismételtetni szándé 
kaikat, mellyek teljesen egyeznek az előbb mondottakkal. Ez egyén, 
nyilvános veszélyben forgónak tartatván itt élett', miután a franczia 
követ családja és párthivei rosz szemmel nézték, Candiába küldetett, 
ajanló levéllel az ottani flí gondnokhoz, a hová csakugyan el is 
jutott, s a Tízek túnácsától havonként száz arany jutalmat húz. 

Az előbb idézett iratban foglalt részletek a következök: Nápoly
ban a herezeg s mások között szóba jiitt, miliép tél idején e vállalat 
igen könnyü lenne válogatott l(étczeJ' puskással, kiket j 6 kapitányok 
hajókon szállitanának olly möd•m, hogy a hajúk teherszállítóknak 
adnák ki magukat; födélzet.ökiin ke1·eskedelrni áruk helyeztetvén el, 
hogy láthatók legyenek, mig a födél alatt katonák rejtőznének, kik 
napközben ott lappanghatnának, éjjel pedig friss levegőt vehetnének, 
hogy felüditsék magukat, s igy várnák be a malamoccoi kikötöben az 
alk11.lmas időt, midön bárkákra téve szert part1·a léphetnének, a kato
nák egy 1·észPt a Szent-Márk té1·en, másikát a fegyve1·tár mellett, öt
százat a Muran csatorna s ama hidak és házak hosszában helyezvén 
el, mellyek az uj tel<>pclten a Canareggio hidig :s a nagy csatorna 
mellett találtatnak, ötszázat pedig a Rialto hidnál j aztán torlaszokkal 
megerősítvén magukat, mindazon szomszéd házakat elfoglalnák, me
lyek a Rialtóra nézneit ; a hátralévő ötszázból, háromszáz a piaczon 
állana csatarendben, R kt>tszáz a herczeget, a palotát s a hivatal he
lyiségeket ejtené hatalmába. .Mondák, hogy Velenczében sokakkal 
egyetértésbe tették magukat, s hogy kP,t vagy három száz embernél 
is több áll rendeikezésökre, kiktH'k segélyével a város rninden kivá
lóbb egyéneit hatalmukba ejthetik j a miko1Ta Ü:-;suna herczegnek 
husz fölszerelt hajót kellendett készen tartania, lloJy elösPgélyje a 
vállalatot, mellynek marczius vagy oktober vagy november hóban 
kellett volna végrehajtatnia: s a bl'rczeg elitelt ra Lszolgáknak sza
badságot és pénzjutalmat igért, ha ide vezetnék a hajókat, mit azon
ban ezek nem igen tartottak lehetségesnek a viz sekélysége miatt
Elvégezték, hogy minden hajt• n<'gy nagy bárkát s négy más jól föl
fegyverzettet hozzon magával, mellyek a Zudeecatól csatornán jön
nének be s a nagy csatornán foglalnának helyet, akadályozandók, 
nehogy egyik városrész segélyt vigyen a másiknak j azután minden 
bárkát és gondolát hatalmukba kellett volna keríteni, elvágván a hi
dakat, és feJszólitván a népet, L ugy sen ki ne mozduljon, mert sem a 
személyeket, sem a javakat nem akarják bánlaui; söt inkább Spa
nyolország királya védőjük akar lenni, t>cnkinek kárt nem okoz, fen
tartja a régi szabadságot, s fel szándékozik öket szabaditani a nagy 
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elnyomás alól, mellyben eddig voltak j ugyanez volt hirdetendő a 
nemességnek is, azon igére!tel, hogy a kit·ály csak reájok fogja bizni 
a hivatalokat és· kormány· tiszt ségeket, nagyobb haszonnal és java
dalmakkal az előbbieknél; ez megtörténvén jel volt adando a tanács
ház harangjá.vnl, hogy ro indnyáj an előjövén hüséget igérnének a ki
rálynak; s a szegény nemeseket jó szavakkal s azon igérettel kellett 
volna kecsegtetni, hogy fölemelik öket, a főbbeket pedig, ugymint ö 
Fenségét, a procuratorokat, a tanácsosokat és sanatorokat fogságra 
vetik. Továbbá Nápolyban bárkákat akartak készittetni, mellyekkel 
V eleneze vizeire 8Zándékoztak jiinni, miként ezt a felebb emlitett 
Domenico tanácsolta, kiről azt mondják, hogy egykor Barlettában 
fogoly volt, igen határozott és képes ember, s ki most kormányos 
Üssuna egy főbb hajójf..n j éjnek idején szándékozlak meglepni az 
erődöket, s maga Ülisuna herezeg is sz~ mélycsen akart megjelenni. 
Ime ezen részletek foglaltatnak némileg amnz iratban több mások
kal, mellyeket mind e)Rorolni igen hosszas és Ullalmas dolog lenne. 

E Jolgok a mult január hóban forogtak szönyegcn Nápolyban, 
miként ezt bizonyos bm·gundi Lorenzo Nolo levelei hizonyitják, ki a 
cselszövények ügyében kiildetett oda; melly Lorenzo január ötödi
kéről és tizedikéről két levelet irt bizonyos Pivcn urhoz, mellyek 
Carlo Deboleosnál találtattak, s álnevekkel és leplezett kifejezések· 
kel voltak szerkesztve. Miként Carlo halála előtt megvallotta, az ál 
Piett·o név alatt Üssuna herczeg, Briando kapitány alatt Giacpier 
értendő. E levelek !ölf'rdik az árul:ísi egyezkedést, s mutatják, hogy a 
szerziidés közel aliott a megkötéshez; miért is Robert azon le
vele ben, mellyet marczius 13-án irt Üssuna herczeghez, s melly a 
követnek egy másik, a Bulleo testvéreket ajánló levelével együtt 
megtaláltatott, fájlalja, hogy elszalasztatott az alkalom azon ügyre 
nézve, melly végett a nevezett Lorenzo Nápolyba küldetett, mond
ván, hogy ha Lorenzo idejében elbocsáttatik, ö, Robert, szorgalma· 
san eljárt volna a dologban, s hogy most a Bulleo testvérek indit
tatnak utnak, kiktől meg fogja a herezeg tudni az ügy állását. E 
helyütt nem hallgathatjuk el, hogy midön a mi hajóhadunk elfogta 
Üssuna herezeg San Francesco és Santa Caterina nevü hajóját, melly 
Triestből utazott, hol sót rakott le, a mi fö tengeri \tapitányunk, 
szokott okossága és ébersége' által figyelmeztetve, letartóztatta és 
hozzánk küldötte Michiel Valantini kapitányt, annak egy szolgáját s 
a ragusai Marin Matteit, ki mcstere volt a mondott hajónak; s kin
padra vonván Valentinit, kivette belöle, mikép Üssuna hajói, mellyek 
elfogták a mi kereskedő hajóinkat, Qssuna herezeg rendeletéböJ 
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azért jöttek akkor, hogy megkurülve Istriát, meglepjék Pirauót, Ua
podistriát és Mugiát, s állást foglaljanak a nevezett három helyen; 
hogy ötszáz gyalog katonát szállítottak, kiket amaz állomásokon 
szándékozlak elhelyezni, meg(·riísitvén, sa fölJerezeg nevében elfoglal
va. tartván azokat; azután Brindisiben akartak egyesülni a többi hajó
haddal, melly harminczöt gályából es tizenhs\t egy át·boczos hajóból 
állott, s BrindisiböJ kiindulva egész Piranóig jöunt s otthagyni a. nagy 
hajókat, mint jó kikötőben, mig a galyák egyik felét Capodistriában, 
másikát Mugiában hagyták s aztán értesitették volna erről a főber
ezeget; és illymódon, elfoglalván e hárcJrn fö helyet, békét eszközlen
dettek a föherezeg és e köztársaság között; ez megtörténvén, a mi 
hajóhadunkkal akartak találkozni és megütközni, a katonaság egy 
részét partra tévén, másikát a hajóhadon hagyván, melly (miként 
nevezett kapitány mondotta) hatvan-hetven gályából állott, beleértve 
a spanyol, genu'li és más gályákat s harminczkettőt egy árboczosból. 
Hogy midön a kereskedelm 1 hajókkal találkoztak, Pinmába tartot
tak, ott állást foglalandók; de minthogy tábornokuk elfogta ama hajó
kát1 elhatározta visszatérni; a tabornoknal< O:~:; una herezeg által adott 
rendelet az volt, hogy ha a velenezei hajóhad nem akarna ütközni, a 
spanyol se bocsátkozzék csatába, hanem m('njen Piranóba, hová ren
dehetve volt. S midlín a herezeg vis~zatérni látta a hajóhadat Nápoly
ba, a helyett hogy Piranóba mcnt volna, a rnint ö parancsolta, rosz 
néven vette a dolgot, s don Pedro de Leva, a mondott tábornok, azzal 
mentegettc magát, hogy összetalálkozott ama gályákkal, s nem akarta 
elszalasztani az alkalmat. E vallomás felnyitotta a közönség szcmét a 
veszélyek iránt, mellyekkel a gonosz befolyás és ellenséges ármány
korlások mindcnf'elöl fenyegettek. Valcntiui kapitány, mialatt gályá
ink üzöbe vették, mindcn iromáuyát egy ládába zárta, és tntlyt kötvén 
arra, a tengerbe vetetle. Az emlitett három fogoly még most is szi
goru örizet alatt tartatik elitéletlenül, mi csakhamar be fog követ
kezni. A Bulleu testvéreknek ép akkor kellett volna a szerzödés 
megkötélle végett Nápolyba utazniuk, midön le lettek tartóztatva, s 
Carlo vallomásában az1. mondotta, hogy értekezvén a szerzödésröl 
Spanyolország kövctévcl, ez ugy nyilatkozott, miszerint ö minden 
lehetőt mcgteend, s ha Nápolyban elhatározzák magukat, emberekkel 
és más egyéb szükséges dolgokkal fogja itt az ügyet előmozdítani, 

nem lévén szükében a különféle eszközöknek; s kérdezte Carlotól, 
nincs-e honfitársa vagy más megbizható barátja, kit illynemü válla
latban használni lehetne. 

A mi Cremát illeti, az' ottani C!!elszövényck fö és egyetlen szer-
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zöje Giovan Berardo, helytartó é11 czimleg Baldiasera kapitány titkára 
volt, ki e városból vitte oda magával a lelki fertőzetet, mert bizal
masa és kon1ája volt Giacpiernek, s köriilbelül két hónapon át együtt 
szállásolt vele c városban, s hirét vévén halálának könyeket hulla
tott, egyszerarnind félelmet is mutatván, hogy majd baja lesz ez ügy 
miatt, s azt mondják, hogy együtt lett volna az összeesküvökkel, mi
dön Moncassino Juvent hozzájok vezette, hogy beszéljen velök. Cre
mába érvén (miként maga vallotta) összeköttetésbe lépett Milano 
kormányzójával, s azon beszélgetésböl, mellyet, mielött innen elutazott 
volna, a követtel tartott, s mellyet vallatása alkalmával pontosan 
előadott, kitünik, mikép a követ azt mondotta neki, hogy írni fog don 
Pedróhoz, s ajánlani fogja öt neki, és hogy minden szükségében ah
hoz forduljon, s jegyzékbe vette vezeték- és keresztnevét. És Gio
vanni késznek nyilatkozott mindent rnegtenni, hogy Crema erőd a 
kir:Uy kezére jusson, miért a követtől köszönetet kapott, s midön 
aztán Cremába érkezett, tudtára adta Milano kormányzójának kész. 
ségét, s azt, mit itt a követtel beszélt, mire a kormányzó, Giovao 
Foroiero által, ki halállal lakolt, megüzente, hogy örvend a dolog
nak, s több izben pénzt küldött neki. E Berardo egészen letartóztatá
sáig élénk érintkezésben állott a kormáoyzóval, a nevezett Fornierőt 
használván fel küldönczül. Mindketten megvallották vétköket s a 
Tízek tanácsa által, miként mondva volt, halálra ítéltettek, melly íté
letek a Tízek tanácsa belátása szarint a körülményeknek leginkább 
megfelelő módou hajtattak végre. 

Hogy a eremai c::;,.lszövény fölfedeztetett, annak valódi oka az 
igazságszolgáltatás volt, melly e városban a Rinaldik s a BuJleo test· 
vérek ellen foganatosíttatott, mert oda érkezvén annak hire, bünös
ségének tudatában annyira hatott az Bcrardóra, hogy nem volt képes 
eltitkolni. Több más francziák is, kik bele voltak keverve e bűnbe, 
rögtön elutaztak s futással mentették meg életöket; nagy részt Ná
polyba vonultak vissza, hol jól fogadtattak és jutalomban részesültek 
a herezeg részérol. A Tízek tanácsa parancsából kint Giacpier kapi
tány, Langlada és Rossetti, Giacpier titkára, ölettek meg. E városban 
eddig Nicoló Rinaldi, a két Bulleo testvér, s utoljára Giovan Berardo 
és Giovan Forniero vageztettek ki ; szabadon bocsáttattak Baldiesera 
Juven, neje Arsilia, s négy franczia, kik mindnyájao a eremai szerzö
dés miatt fogattak el. Még hatan vagy heten vannak gyanura bebör
tönözve, kiknek szintén mielöbb le fóg járni pörük. A pörben mo!lg 
többen is vannak megnevezve és gyanusitva, de minthogy elmene
kültek hatalmunkból, jól meg ktlll fontolni a dolgot1 mielött fellépélt 



tiirténnék ellenök. ~ nemzet Achilles fegyverével élt, mert meg~eb
zt~tte és meggyógyitotta köztáraaságunkat; s minel nagyobb és nem
telenebb volt vétke, midön sujtotta, annál nagyobb volt erénye és 
nemeslelkUsége, midön meggyógyította. 

Excelsi Consilii Decern Secretiu·in~ 

Petrus Dardulnus. 

O) 6 1 5 -ik l a p h o z. 

Messlna odaltagyása. 

A szövegben jeleztem a massinai lázadásra vonatkozó becses 
okmányokat, mellyeket a franczia levéltárakból Sue Jenő hozott nap
fényre, ki mielött a t·egényszeríi hazudozásra adta volna magát, a 
történeti igazság kutatásával foglalkozván, drámailag adta elő amaz 
eseményt H is t o i r e d e l a Ma r i n e ezimii munkájának III ik 
kötetében. Amaz okmányok közöl lefordítunk itt egy párt, mellyek 
az utolsó tényre vonatkoznak, s nem leend sziikség értelmez{~sekre, 

hogy megvilágittasRék az akkori hütlen politika. 
La Feuillade, miután alakoskodva a c~apatokat és élelmi szere· 

ket egy, Palermo ellen intézendő hadjárats a betegeket a dögvésznek 
állitólag észlelt kórtünetei 1\rügye alatt hajóra szállította, a megcsalt 
város tapsai között maga is hajóra szállott, s egy szemtanu a követ
kezöket beszéli : 

"La Feui!ladc herczeg, visszavonulván a város ágyuinak hord
távolából, megparanc:>olla az esküdteknck, hogy menjenek Janson 
ur fregatjára, hol ö ebédelt i kik is midön megütödve és bámulva oda 
érkeztek, azt mondá. nekik, hogy: az ö ura királya soha scm hagyott 
fel a szándékkal továbbra is védelmében részesiteni Messinr. váro
sát, és soha sem ét·zett olly nagy kedvet mint most az egész sziget 
meghóditásához i mi vögbűl egy, gyalogokból és lovasságból álló te
kintélyes hadsereget szervczett, mellynek marczius végén kellendett 
megérkeznie; ámde Angolország a király ellenségeivel szövetkezt:tt, s 
tudván ö Felsége, mikép a békcajánlatok, mellyck neki tétettek, csak 
arra valók, hogy időt engedjenek az angoloknak harmincz haióval a 
spanyolokhoz és hollandokhoz csBtlakozhatni, parancsot adott neki 
hajóra szállitani a csapatokat s Ponza szigethez weneszteni a gályá
kat, nehogy az ellenségek M~:>ssiua és a Francziaországból érkező 
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csapatok közé vet~sók maguk~~ot ; l.a h11gy -- folytatván - két hóna 
pon át fentarthatnák városukat, egyesülvén ö Felsége hajói, eljönné
nek, hogy megkíséreljék a harcz szercncséjét; ha meg nem őrizhetik 
városukat, tegyék azt, mit jobbnak látnak, mert ö el van határozva 
szigoruan követni a kapott rendeleteket. 

nE váratlan nyilatkozat villámcsapás volt az esküdtekt·e nézve, 
kik hl.tva, hogy hasztalan minden ellenelöterjesztés, kérték, legalább 
vegye fel hajóira azokat, kiket hüségök Francziaorszng királyához a 
legnagyobb büntetéseknek tesz ki. A herczeg, a nélkUl hogy vissza
utasitotta volna ez c' Ilyannyira igazságos kérelmet, kijátszotta azt, 
csupán huszonnégy órai időt engedvén nekik, hogy csaláeljaikkal ét~ 
pénzökkel, mit összeszedhetnek, hajór:~. keljenek. Illy riivid határidő 
teljességgel nem lévén elég, az esküdtek lábai elé vetették magukat, 
figyelmeztetvén öt, mikép ennyi idököz igen csekély olly egyének nek, 
kiknek egész életökre el kell hagyni hazájukat ; de a herezeg meg
tagadta a halasztáRt, s (ik R városbf\ mentek, hogy megvigyék a szo
moru njMágot. E tudósítás kimondhatlan rémületbc ejtette a lakoso
kat, s tetőpontot ért R kétt~(•gheesés és félelern j férfiak, nök, gyerme
kek megszámlálhatlan sokasága tódnlt a partra, megrakva holmikkal, 
mellyeket elszállithatóknak véltek, hogy idegen földön tengessék 
életöket j a lég megtelt e nyomorultak nyögéseivel és jajjaival, kik 
tengerre akartak kelni, hogy menekliljenek a spanyolok elöl, kik olly 
borzasztóan valának gket meghoszulandók, lázadásuk és Franczia
országhoz való ragaszkodásuk miatt. Sirva kérték felvétetésöket a 
sajká.kba, mellyek néhány senator-családot fogadtak be s rögtön el
utaztak; s látva, hogy visszautasittatnak, némellyek a tengerhe akar
ták magukat vetni, ha nem könyörülneit rajtok, mások kérés és 
szitkozódások között kapaszkodtak a t~ajkákba, s csak kardcsapások
kal választathattak el azoktól j sokan a vizbe fojtották magukat két
ségbeesésből i s végre a het·czeg, miután nyolczvanezer mcssinai 
közöl, kik a spanyolok dühének hagyattak zsákmányul, körülbelül 
száz családot felvett volna, elindult, néhány napot töltvén utközben 
Agostahan, hol fölvettette az A val os el'iidöt, beszegeztette a vas
ágyukat, hajóra rakatta az öntötteket, sőt a harangokat is elszállit
tatta. A flottára fölvettek szomorusága megkétszereződött, midön 
Marseiliebe értek, hol ujabb t· end elctre kellett vá.rakozniok; azonban 
Yigasztalták magukat, azt hivén, hc,gy mielőbb meg fog nekik enged
tetei az udvarhoz menni, hol jelenlétökkel fölébreszthatni remélték a 
király könyörületét, de különbözö helyeken szórattak szét snagyrészt 
nyomorban vesztek el. 
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J,Alig hogy a francziák elutaztak, don Vincenzo Gonzaga al
kiralylyá neveztetett ki Spanyolot·szág részéröl, s Messinába érkez,·e 
a legnagyobb szigorral járt ott el, három napon át mindenféle kihá
gásokat megengedett csapatainak, a tekintélyesebb mcssinaiakat 
nagyrészt bebörtönözte és kivégeztette, s egész Siciliát hódolatra 
kényszeritette Spanyolország iránt, melly inkább tönkre akarta tenni 
e szép országot, mint kielégitetlenül hagyni boszuját." 

Ez esemény bire elterjedt, de nem akarták hinni. Estrée herczeg, 
követ a római udvarnál, igy irt Pomponne urhoz: 

Uram! 
"Nápoly alkirálya egy röpsajkát Spanyolországba s egy mási

kat ide küldött, hogy tudassa, miltép La Feuillade herczeg, miután a 
franczia kereskedőknek, hogy tizenöt nap alatt Francziaországba 
visszavonuljanak, megparancsolta, az erődöket a mcssinaiaknak át
adta, s férfiakat, nöket, gyermekeket, betegeket B néhány senatornak, 
ki!~ nem akartak ott maradni, ingóságait h~jóra rakatta volna, mar
czius l O-én elhagyván Messinát, Francziaország felé vette utját; hogy 
a messinaiak aztán követeket küldöttek Barbo grófhoz és Reggio 
püspökéhez, kik ágyudörgések között bevonulván Messinába, ki
tüzték a spanyol király arczképét és czimereit, s bünbocsánatot hir
dettek ..... 

"A követ egy kikallgatáson a pápánál hozta nyilvánosságra e 
tudósítást, s egész pártját értesitette arról, fogadva annak bókjait. 
Kikllldöttei különféleképen beszélik a dolgokat .•. Ez eltérések s 
azon körülmény, hogy uj futár nem é1·kezett, nagy bizonytalanságban 
tartanak e hir irán t, valódi-e vagy költött, s a közvélemény azok ré
szére kezd hajolni, kik mitsem hisznek az egészböl, tapasztalásból 
tudván, milly szemtelenséggel bocsátanak világgá a spanyolok illy
nemü hazug tudósitásakat ..•. 

• E jelentés, azon kivül hogy eltéröleg adatik elő, feltünöleg való
szinütlen. Valóban, ha a király az angolok miatt el akarta volna hagyni 
Messiná', ez iránt már tisztában volt, mielött La Feuillade kiindult 
Francziaországból; miért is ö Felsége n em küldött volna egy uj fran
czia marechalt az elhagyás eszközlése végett, hanem Vivonoe urnak 
parancsolja azt. meg. Hogy ha ez elhatározásra La Feuillade kiindu
lása után jutott ö ~'elsége, ugyanazon futár, ruelly e rendeletet hozta, 
egy másikat Toulonba is vitt volna, hogy utnak ne indittassék a had
szállitmány .... Ugyanazért habár ollykor rendkivüli és véletlen 
tények a józan ész és valószinüség alapjaira fektetett okoskodásokat 
is megdön tik, mindazáltal e tudősitás annyira magán viseli a kohol-
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mány színét, annyira elloukczik rnindcn valósziuüséggel, hogy CbU

pán terjesztőinek szemtelensége, s azok pál'tuiveinek nagy száma 
voltak képesek azt néhány tmit·a elhitetni .... " 

Néhány nappal késiibh maga a herezeg is egészen természetes
nek találta egy olly távol fekvii és népes város elhagyását, melly 
csak távtilról kaphatott élelmi szereket, mellynek népe minden percz
ben fellázad védői ellen, mellyet hasonlóan a szigetlakókhoz köny
nyelmüség és hütlenség jellegez, s melly sem szelid, sem szigoru bá
násmóddal uem tartható engedelmességben. 

XIV. Lajos aztán következőleg irt a követhez: 
"Kedves rokon! 

"Hö buzgalmarn a kereszténység j:wa iránt, s a fájdalom, mit 
éreznék, ha látnám, hogy valameily tér ny1lik uj vállalatokra, mellye
ket engesztelhetlen ellensége hajthatna az ellen végre, kényszeritenek 
engem e külön futárt küldeni önhiiz. Mcssinából tudósitást kaptam, 
melly szerint ama sziget népeit, mellyek érzékeny fájdalommal tértek 
vissza Spanyolország igája alá, midön az én ügyeim állapota nem en
gedte nekem továbbra is védeni öket az ellen, minden lehető 

e ;zközhöz készek nyulni, hogy lerázzák az~ magukról. Hogy ~eny
nyire gyülöletes és elviselhetlen rájok nézve amaz uralom, meg lehet 
itélni a rer dkivüli elhatározásból, mellyre rábirták magukat; mert 
ugy tudom s nincs okom kétségbe vonni, miszerint titkon Konstanti
nápolyba irtak, nem csupán hogy segélyt kérjenek, hanem hogy ~t
adják magukat a törököknek. A boszuság, mit éreznék, ha egy, eddíg 
ollyannyira keresztény várost hitetlenek butalmába látnék jutni ; a 
veszély, melly egesz Siciliát fenyegeti, s egy olly hatalmas ellenség 
fegyvereinek félelmessége Olaszország egyéb részeire nézve, arra 
birtak engemet, hogy valami védelmi módról gondolkodjam. És leg
alkalmasabbnak látszik nekem tudatni ezt a pápával, kinek buzgalma 
~s szeretete fog találni módot a lehető legalkalmasabban használni 
azt fel e nagy veszély elhárítására; mit is én az ön okosságára bizok. 
Ö szentst'ge megfontolanrlja, mit kelljen e tárgyban kezdenie a spa
nyolokkal, s talán be fogja látni, mikép az erőszakos utak, mellyeket 
Spanyolország követ, hogy lakoitassa a mes8inaiakat büneikért, me
lyekbc hite szerint est6k, inkább képesek elmérgesiteni mint meg· 
gyógyitani az illynemU bajokat. 

"Kell, hogy megelőzzek itt egy ellenvetést, mellyet Spanyol
ország ministerei talán fel fognak hozni, hogy kijátazák ö szl'ntsége 
bölcs tanácsait, kivált ha megtudják, hogy tölem került ki az értesí
tés; azon vágynak foghatják azt tulajdonítani, hogy enyhülést szere11-
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zek a hátramaradt messinaiaknak, s megk<'i11nyit!1em a vis~zatérést 
azoknak, kik Francziaországban h uzták meg magukat; de ez utób
biakat illetőleg csak a békére van sziikségem, melly közel áll a meg
kötéshez s mellyben határozott föltételként tttztem ki visszatérésöket 
Biztosítsa tehát ön a pápát, hogy az intéssel, mellyet neki adok, nincs 
egyéb czélom, mint képessé tenni öt megelőzni egy veszélyt, melly 

Olaszországra s az egész kereszténységre nézve annyira félelmes; ha 
jónak látja ö szentsége, megőrizheti a titkot, miként ön tog tenni, s 

gyors orvoslás eszközeiről gondoskodhatik i csak arra kérem, legyen 
meggyőződve, hogy a dolog ugy áll, amint én moudutn, s hogy csu
pán a kereszténység érdeke birt engern e lépésre. Akarom hinni, mi
szerint Ő szentsége különösen kedvesen veeudi tölem a tigyelmet, 
melylyel egy illy fontos s neki, mint tnrlom, annyiraszivén fekvő ügy 
iránt viseltetem. 

U. i. A fentebbiekhez hozzáadom még, miszerint a siciliai vál
lalatra nézve Konstantinápolyban tett ajánlat partraszállási helyül 

Agastat tl\zi ki, hol néhány eröditmény leromboltatott i a törökök 
tehát e helyütt hu znak mrg magukat stb." 

P) 6 L 7 - i k l a p h o z. 

(len ua és XIV. La jus. 

XIV. Lajos durva viseletc Genua követe iránt inltább azon mo

dornak volt eredménye, mellyet Genua az ö küldöttével Piclou de 
Saint-Olonnal szemben használt. Lajos ennek megparancsolta, hogy 
hagyja el a nevezett várost, s minthogy parancsát rögtön nem teljt'· 
sitette, szemrehányásokat tett neki, mikre Saint-Olon a következ/j 
levéllel válaszol, melly a párizsi levéltárban találtatik, K ü l U g y ek, 

G e n u a l G83-84, 411. lap: 

Si re, 
á Gcnes le 15 avril 1684. 

Ce que votre majesté m'a fait l'honnem· de m'éerire le 12 avl'il, 
me donne bien de la contusion et du chagrin cn me faisant connaitra 
combien j'ai su mal interpréter ses royales intentions dans cellP- du 
17 mars; et quoique je présume assez de ses grandes bontés pour me 
flatter qu'elle voudra bien ne point donner d'explication contraire á la 

eiocét·e ingénuité des motifs qui ont retardé les effeta de ma prompte 
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obéissance, je veux, pour m'en pnnir moi-meme et pour marquer un 
plus grand respect á votre majesté, supprimer toutes flxcuses qui 
pourraient donner á ma conduite une légére justification, et Uicher á 
réparer par la diligenec de mon retour le ct·ime innocent et involon
taire du retardement de mon départ. 

ll eut été néanmoins, sit·e assez difficile de l'avancet• suivant les 
termes des premiet'<'> ordres de votre majesté, qui ne m'enjoignaient 
que de repasser incessammont dans son royaume avec toute ma fa
mille, puisque, outre IPs cmban·as nécessaires et difficiles du déména
gement et du transport des mflHLies d'une maison entiére, le peu de 
súreté des chemins de lerre et de mer n'ont pu me permettJ·e encore, 
ainRi que votre majeRté l'aura appris par mes pt·écédentes dépeches, 
de faire parti r a vec mes ball o ts, pre ts et embarqués, il y a plus de 
quinze jout·s, ceux de mes gens que j'avais destiné> pour lea accom
pagner i et que suis w eme obiigé de laisser ici toutes mes hardes 
jusqu'á ce que les hatírnens frangaiR se puissent ct·oit·e á convert des 
courses et des prises des Majorquins. 

Maia que! qu'en doive etre l'événement, je dois, sire, et suis 
résolu d'en abandonner tout le soin pour n'en prendre plus d'autre 
que celui de me confarmer entiérement aux volontés de votre ma
jesté; aussi est-ce en cette vue que, n'en ayant recu qu'avant-hier 
assP-z tard ses derniéres explications, je me portai dés le soir méme á 
l'audience des coliéges pour m'en congédier, ayant cru, puisqu'il piai
sait a votre m~jesté de m'en laisser le choix, qu'il était bon de faire 
voir á la République que je n'ai pas moins d'honneteté sur ce qui re
garde les devoirs de bienséance, qu'elle aurait trouvé de désintéresse
ment en moi sur ce qui aurait pu m'engager en quelques obligations 
envers elle, si elle m'en efit donné l'occasion par l'offre de quelque 
présent i mais soit pressentiment, épargne, manque de temps ou dé
faut de volonté, elle ne s'est point mise en état de l'éprouver, et a 
seulement répondu á ma civilité par l'envoi de quatre gentilshommes, 
dont je refusai la visite; parce que n'ayant plus de meubles, et ne 
songcant qu'~ partir, je n'étais plus en commodité de les recevoir. 
Je fus au sortir de lá ehez manseigneur l'archeveque, je fis faire l~ 
lendemain des camplimens á l'envoyé d'Espagne et au prince D'Oria, 
lesql.l.els w'ont aussi rendu visite et complimens, et je me suis mis en 
état de partir infailliblement demain matin, sous la bonne foi d'un 
passe-port autbentique que j'ai obtenu du comte Melgar, pour me 
rendre incessamment et par la voie la plus courte aux pieds de votre 
majesté. 



990 

Ct:pt>ndant, sire, pour ne pas manquer de rendre comptc a votre 

maj esté, comm e je le do is, de ce que j'apprend s et de ce qui se passe 
ici pendant que j'y suis, je me donnerai l'honneur de !ui dire qu'il 

n'y parait pas moins de terreur que de certitude d'une prochainc attaque 
de Genes ou de Savone par l'ariDement naval de votre majesté, et 
que les différens avis que ces gens-ri en recoivent, joints á ce quelesieur 
de Marini !eur écrit de la réponse peu satisfaisante que votre rnajeRté 

a nouvellement faite aux instances rrlitét·ées de mtlord Preston en 

!eur faveur, les ont jetés dans une constemation RÍ grande et si subite, 
que rien n'est pareil á la précipitation dt> lt>urs conseils et á l'aveugle
ment de l eu rA résolutions. Ils s'asscm h lent so ir et ma ti n depuis cin q 
ou six j o urs j ils ont fait qnantité d'officier!l pour l' artille ric, pour la 
marint>, pom·leurs mur:J.illes et pour le commandement des trolipes 
qu'ils prútendent employcr á Lur Jéfcnse j ils ont dépeche á Milan, 
et envoyé prier lf1 résident d'Espagne de jaindre S<!S offices á leurs 

in1tances pour háter la venue dc·s galéres de sa majesté catbolique; 

et les coliéges ont enfin fait passer au gr: n d consei l la déragation si 
souvent tPntée par le doge et la Letion d'Espagne, de la loi qui ne 
permettait pas au consigliette de fait·e aueuncs ligues, traités, confé
dérations et autres choses dc cettc natun•, qu'elles ne fussent autori
eées par le conconrs de quatrecentt~ des leurs suffrages, en sorte que 
les deux tiers y suffiront dorénavant. Comme ceux qui sont opposés 
á cette faction, ne composent pas ce nombre, il est constant qu'ont 

peut dire que la r•'·publique est aujourd'bui sous l'entiére disposition 

du parti d'Espagne; mais il y a beaucc•up <l'apparence que sous un 
chef qui lui eera moins dévoué, cette nouvelle loi, qui donne au con
sigliette une autorité trop étendue et trap importante aux intérets 

généraux et particulicrs de toute la noblesse, pourra bien recevoir 
des atteintes préjudiciablcR á !'un ion et á la tranqnillité de ce gou
vernement. 

Ses galéres qui étaient allée'l en Corse, en sont revenues avan

thier, et ont tiré la républiqne par leur retour d'nne g•·ande appréhcn

sion qu' elle avait congae sur lenr sujet. 
Voilá1 sire, toute !'information qnP. le peu de temps qui me reste 

~care á etre ici me permet d' en donner á votre majesté, que je sup

plie trés humblement ecc. -

Tndósltés arr.H, mi Genun elölt W•·lént május 17-IIU, midön It hajóhad 
odaérkezett, 28 ig midön on01m elnfazoll. 

A pári1.si N e m z e t i köny v t:\ r b ó l; C l a i t' em h t E g y

v e l e g j e i, V. 257, pag. :319, np ~n~, IV. 19f. 
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M. le marquis de Seignelay étant arrivé devant Genes avec 
quatorze vaisseaux, dix galiottes, deux brfilots, deux frégates, buit 
flíites, viogt-une tartanes, t1·ente chaloupeil, trcnte-huit bateaux, dix 
felouques et vin tg- galéres, a prés les salu ts et les cérémonies accoutu
rnés du sénat, qui députa áM. de fleignelay, le 18 sur les neuf heures 
du matin, aprés !eur avait fait connaitre les intentions du roi et les 
sujets de plainte~ qu'il!J ont donnés á sa majesté, !eur demanda de sa 
part les quatre corps le galére qn'ils firent construire l'année derniére 
et arrner pour les Espagnols, l'une des quelles serait armée et en état 
de naviguer j l'entl'epót du sei á Savone; et que quatre sénateurs 
iraient r)emander pardon an rni dc !cur conduite á soo égard, et le 
prier d'oublie•· le pa~sé. 

Les deputés du sénal dcmandérenl a vec beaucoup de soumission 
du tem p.; pour assembler le consei l et en délibérer j M. de Seignelay 
!eur aceorda j usqu' á cinq heures du soir, et !eur dit que s'ils passaient 
cette heure, ce ne serait plus les memes conditioos j et qu' ils devaient 
s'atteudre á la désalation de )eur ville s'ils n'accordaient pas ce qu'il 
leur deruandait de la part de sa rnajesté. Cependant l'armée se mit 
en état, et les galiottes se portérent sous le canon de la ville, et si 
prés que le commandant des galéres de Genes envoya prier M. de 
Seignelay de faire retirer ces bátírnens qui étaieot sous soo canon: á. 
quoi l' on ne fit aucune réponse. 

Sur les quatres heures et demie, les Genois, au lieu de venir 
rendre compte de )eur déliberation, tirérent sur nos galiottes, lesquel
les commencérent á jetcr ses bombes dans la ville, et out continué 
jusqu'au 22, que M. de Seignelay fit cesser le feu et envoya le major 
des váisseaux lcur dire qu'il était informé du désordre que les bombes 
avaient fait dans lenr ville, qu'ils étaient eneore á temps de répondre 
aux propositions qu' il !eur avai t faites j ils de maodérant jnsqu'au 
lendemain, ne pouvant pas répondre sur l'heure sans s'assembler. 

Le lendomain matin, M. de Seignelay ne recevant point de ré
ponse, fit recommencer de jeter des hom be~. Quelque temps aprés, 
ils eovoyérent un homme sans caractére dire qu'il ne pouvaient pas 
s'asscmbler sous le feu et á la ebaleur des bombes; que leur consola
tion était qu'ils n'avaient point mérité le traiternant qu'ils recevaient, 
et que tou te la ch rétienne t~ se p laindrait. On recommenga á ti re r de 
part ct d'autre, et á résoudre la descente qui avait été projetét•, 

Ll! 24, deu x heures a vant jour, M. le marquis d' Arnfrevili e, 
chd d'e~cadre, fit uno fausse attaque du cóté de l'est, proche les in
firmerie.;, avec ~ix-cent hommes, et M. le duc de Mortemart fit une 
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desc11nteá lapointe du jour á Saint-Pierre d'Aréne, avcc deuxmille 
cinq.:~ents hommes, et sous l ui M. le chevalier de J ourville, lieutenant
général, MM. les chevaliers de Lery et de Berthomas, chef d'escadre, 
avec plusieut·s capitaines et ofticiers subalternes, le major des ga
léres, les gardes et officiei'S de la compagnie de M. le duc de 
Mortemart. 

L'on débarqua p1·oche un pont du coté de l'ouest, vis-á-vis une 
cnceinte de murailles, oú on h·ouva une forte résistance, d'oú les en
nemis firent un tres-gt·and feu: s'y étant retranchés, ils en furent vi
goureusement chassés par les ordres que M. le duc de Martemart 
donna si á propos dans le commencement et dans la suite de l' 
action, qu'il s'est fait admirer dans Ic succés d'une entreprise aussi 
dangereuse. 

M. le chevalie1· dé Le1·y se fit pot'tel' proebe un marais rempti 
de roseaux ct un petit bois couvel't, oú une partie des ennemis s'était 
retirée, et d'oú ils continuérent de faire un trés-grand feu, pour !em· 
óter la communication d'un pont qui lem· était fort avantageux j quel
quesuos se cac11ércnt dans les palais, et nous tuérent assez de monde, 
sans pouvoir découvrÍ!· d' o ú venait le t'eu. U ne autre partie des ennemis 
gagna du coté de !'est, vers la fanalj MM. les chevaliers de Jourville 
et de Berthomae, avec d'autres officiere des vaissaux et des galéres, 
lee suivirent, et coupérent le chemin á ceux qui pouvaient venir du 
coté de la ville. 

M. le duc de Martemart ayant fait poster le reste de ses traupes 
en divers endroits du faubourg du coté de la ville, et ayant tionné lAs 
ordres néccssaires pour s'en rendre le maitre, ordonna qu'on fit dé
barquer les artifices, et qu' on commengat de mettre le feu au faubourg 
du coté de la ville, toujours en se retirant jusqu'au lieu oú l'on avait 
fait le débarqucment, et d'oú il fit sa retraite aprés que le feu eut été 
mis par tout le faubourg. 

M. le chevaliet· de N oa illes, lieutendnt-général des ga\éres, et M 
le comandant de la Bretesche, chef d'escadt·e, furent commandés, 
avec dix galéres, pour canonner les batte1·ies du fanal, et pvur favo
riser la descente et la reti·aite de nos troupes; six galéres par M. le 
chevalier de Breteuil, chef d'escadre, pou•· soutenit· le~ galiottes, et 
les quatre autres par M. le comte de Beuil, capitaine de ·galére, pour 
la fausse attaque de M. le marquis d' Amfreville. 

C ette action ne se fit p as sans un e perte considérn.L le de part 
et d'autre. -
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Egy másik tudősitás a párizsi J evéltárból, K ü l ü g y ek, G e. 
n u a J 683- 84. 201. lap: 

- Sur ]es premiéres nouvelles qu'on regut á Genes que l' ar
mée nnvule du roi venait de ce có!é-lá, les marchamis frnngais y furent 
menacés par le peuple, et ne purent Jepuis sortir quoi que ce soit de 
le urs maisonfl, parce que le~t~·s voisi ns les en e mpechérent; lot·sque la 
flotte parut, les W')nares devinrcnt p ln~ violen tc", et les Frangais ne 
voyant pas de sftreté pom· !eur vie, prit·ent le parti d'abandonner !eur 
biens et leurs familles pour Re retiret· les unR dans la ville, les autres 
dehors dans des couvents de religieux. D'abord qu'on eut tiré les 
premiéres bombes, on pilla les principaux, sans m~me épargner le 
sieur Aubert, consui tic la nation, on enfonga les portes de leurs bou
tiques, on prit l eur argent, leurs marchandises; et leurs papiers, aussi 
bien que leurs livres de compte, furent br1llé" ou déchirés. 

Le lendemain il se forma dans la ville un corps d'environ qua
trecents hommcs du peuple, lesquels, agissant de !eur chef et de con
ccrt, se divisérent en quat.re troupes, et achevét·ent d'enlever tout cc 
qu'íls découvrirent appartenant aux Frangais. Ils en usérent de mcme 
á l'égard de piusieurs Piémontais j ct, s0us prétexte de ebereber ceux 
de l'une ou de l'autJ·e nation qui se cachaient, ils entrérent dans les 
mai&ons de quelques Genois et les pillérent: mais le sénat, pour pré
venir la suite de ces désordres, commit le sieur Charles Japis, maitre 
de champ-général, avec une pleine autorité de se servir des voies 
qu'il jugerait á propos pour cela, l<'quel fit publier une défense géné· 
rale, sous peinc de la vie, tie porter des armes, et commanda quel
ques détacheml'nS des t1·oupes d'Espagnc, qui a•·rétérent en deux 
jout·s trente ou quarante de ces voleurs, qu'il fit arquebuser, et par lá 
il dissipa entiérement les autres j ce qui doone lieu aux Espagnols de 
se vanter qtl'ils ont satlVé Genes, autant de ses propre3 babitans que 
des armcs des Francais. Le tiénat fit ensuite publiet• que tous ceux 
qui avaient pillé les eff0ts des Genois et des étrangers, eussent á les 
rapporter au palais neuf, á peine tie la vie; mais il y en eut si peu qui 
obéirent, qu'ont peut dire que cet ordre dcmeura sans exécution. Ce
pandant la perte des Frang.>is a été fortgrande, et les Génois m~me 
tombent d'accord qu'elle va a plus de cinqcentmille écus. 

Il serait long et inutile de faire ici les détails des insultes, qui 
ont été faites pre8que á tous les Frangais qui ont paru en ce temp-lá 
dans les rues j il suffira de dire qu' il y en a deux qui ont été tués, 
l'un avec une barbarie sans exemple, l'autre avec une perfldic qui fait 
horreur. Le premier fut avec une troupe de Genois, qui en le menant 
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lui doonaient á l'ebvi de~ coup!! de bnyonette, tit qui l'ayant conduit 
sur le möle, )ui coupérent la tete, mirent son corps en q·1rtie1·s, et en 
jetérent les piécee dans lfls canons qn'on tirait sur la fl<~tte du roi. L' 
autre s'étant rt>fugié av~>c tou~ ses t>ff<lts ehez un Genoi<~ qui se disait 
son ami, et qui fui avait offert sa maisün, fut tué par cet br}mme d'un 
coup de pistalet par derriére. 

On n'a poin~ su flncore précisémeut lf's nomR des Genoia qui 
ont été maltraités pour avoir été soupgonnés d'ctre d'inclination fran
<;;aise, 11i ce n'est le sieur Clu·istophe Centul'ion, qui'fut prie, attaché et 
battu par une troupe de canailles, des mnins desquels Hippolite Cen
turion, 800 parent, qui colllmandait au mole, ne l~ put tirer qu'en les 
assurant q ut~ c' éta it poUI' le fai re mourir plus iguominieusement; mais 
·ii ne le garda qu' un }mr ou deux, aprés quoi il le laisKa aller pour l ui 
donner le moyen de se 1·emettro en ~o.reté á la campngne. Ou pom·rait 

eneore comprendre dana ce nombre le capitaine PalJavícini de la Val
tolline, lequel, accusé d'intelligence avec les Frangais pour avoir sup

posé, á ce qu'on dit, un ordre qui ne lui avai t point eté donné de 

changer de poste, fut mis en prieon, et y est encore. 
On n'a point appris que les nohles aient aucune part aux mau

vais trnitemens qui ont été fait aux sujets de sa majesté; ils ont, au 
contraire, aidé á les sauver; ils les ont fait recevoi t· dana leurs maisons 
de campagne, et leur ont fait donner des escortes pour sortir de l' , 
Etat, aprés en avoir rctenu une partie dans les palais pour les mettre 
it couvert de la fureur du peuple. Les deux couriers ordinaires de 
Rome, qui dans les commencemens s'étaient malheurcusement euga· 

gés dans la villc, ont a:ssuré aussi que le doge et les officiera de la 
république )eur avaient accordé tout ce qu'ils avaient demandé pour 
se garantir d'insulte. On a su meme que Dominique Spinola ayant 

été accusé d'avoir donné asile á quelques Frangais en son chateau 

d'e Oampi, co'mme il était vrai, le sénat ne l'a point désapprouvé. 
A l'égard de Feffd des bombes, il a été terrihle de toute ma

nré~e. Les premiéres qui tombérent dans la ville, y mirent partout 
d'abord une confusion incroyable, et elle augmenta considérablement 
lorsque la nuit fit voir plus distinctement les feux don t Ic p~lais public 

et ceux des particuliers étaient embrasés. Ce fut alors que la piupart 
des geris, meme ceux de la noblesse, abandonnérant leurs maisons 
pour mettre leurs personnea en sureté, et se sauvérant sur la mon
tagne: le doge s'y retira a vec sa femme, et fut logé a vec le conseil á 
l' A lb ergo; ce qui a fait dire que Ic roi 1\ mis Ic séna t á !'hop ital. Ma is 
le tendemain chacnn ayant pe'nsé á eniever de chez-soi ce qu'il y avai t 



de weilleur, ce fut une autre manié1·e ·de coofu~ion j les hommes et 
les f'emmes de toutes sortes de con<litions allaient criant et courant 
confusément da ps le~ rues, chargés 011 tou t ce qu' ils pouvaieut porter, 
sans savoir meme oú ils le devaient mettre; et ce fut en ce temps-lá 
que, sous l'e~corte d'uu détachement d' Espaguols, ou fi t transférer á 
l'Albergo le tréJor de Saiut-Georges, et que les juifs qui se refugié
rent ho1·s de la ville, se mireut sur UIIC colliue, oú ilt~ étaieut c:1mpés 
sous des tentell en fort-gmnJ nombre j il semhlait que ce filt une 
nnuvelle ville. 

Enfil:! la perte est si cousidérabh, que, parmi ceux qui la con
naissent davantage, le R uns disent qu' elle est de soixante millions d' 
écue, monnaie de F'rance; les autres qu' on ne saurait presque l'esti
mer si !'on fait 1·éflexions aux batimen.s, aux marhres, aux peintures, 
aux meubles et aux ruarchandises qui y ont péri; un marchand joail
lier a meme dit qu'il s'y était fondu nne quantité óonsidérable de per
les, dont on fait un grand comtnet·ce daus cette ville-lá. 

Mais, quelques d.~sordres qu'il y ait dans la ville, il n'y en a pas 
moins dans le gouveruement. Le doge, quatre sénatcurs et qu.atre 
no b les, to us attach ét:~ á l' Espagne par l,!urs intéréts particuliers et 
qui ont été nommés dans cette conjointm·e par la république, pour la 
dircetion générale des aft'aires, avec une autorité eutiére ot indépen
dante deM C!)nseils, en formeni un qu'ils appcllent la Junte, et sont 
les maitres absolu~ de toutes les délibet·ations; en sorte qu'il ne faut 
pas s'étouner s'ils ont fait, d1~pnis le dépal't de l'armée navale du roi 
une nouvelle ligue offensíve et eléfensive avec l'Espague, et s'ils ont 
donué un decret pm·tant défense á tous les Genuis de proposer de 
s'accomoder avec la Franee, que du consentement de l'Espagne. Ils 
ont envoyé leurs d1x galéres, commandées par Jean Marie Doria, á. 
la rencontre de celles d'l!~spagne, lesquelles étant arrivées le 16 de 
ce mois dllvant Gen es, au uombre de vingt-sept; et a y ant été saluées, 
selon Ha coutumo, n'ont répondu que par trois coups de canon, et ont 
commenc,é par-lá á traiter les Genois comrue !eur sujets. Ces galéres 
n' ont pas ét é plustot dans le port, que les officiers qui les comman
dant y ont choisis les lieux oú ils ont voulu se placer, et ont mis en 
chaenne de celles de la république une compagnie de Napolitains 
pour en ett·e les maitres comrne des leurd : dana la méme temps on a 
remis aux troupes du Milanais qui étaient dans la ville,les postes du 
palais public, du Castellet, de la lanterne, la porte du Pont-réal et 
eelle de Sai nt- Thom as: de sorte que ce j ou r-lá a par u cel ui d'une 
véritable prise de possession1 et que les Espagnols commencent á 
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dire que l'acquisition de Genes peut bien les consoler de la parte 
de Luxembolll'g. 

Oependant la Junte a résolu de faire constrnire eneore trois 
galéreR, leRqnelles, nvec les dix autres et les vingt-sept d'E<~pagnf', 
feront une flotte de qu11rante. Par un decr~t qu' elle a fait publier, elle 
accorde le titre de nobiesse á qui arrnera un vnisseau pour nller en 
course coutre les F1·augo.is, et promet des récornpenses á ceux qui 
voud1·ont arrner des barques á merne fin. Pour sul.Jvenir aux dépenses 
nécessaires, CPtte Junte a résofu Ue faire C6 nOUVCiles ÍrnpOBÍtÍOllb, 
outre la taxe de trois pom· cent qui fut faite il y a un ruois sur tous 
les sujets de la ,·épubliqu·~; et parce que quantité de n obiesse et de 
bourgeoisie avait quitté la ville dans le commencerueut du désordre, 
ou a publié un decret par lcquel il est ordoené aux ab.;ens de re· 
venir, et défeudu á tous autres d'en sortir, á peine de confiscation de 
leurs biens. 

Le terze Espagnol de don Francieco de Cordova, celui des Na
politaius du marquis de Grottolé, celui de Lombardie de Capotroppa 
capitaine Barile, sont du norubre des troupes que le compte de Melgar 
a adrnis dans Genes j mais c'est la république qui Jes paic et qui four
nit le pain de munition. -

Q) 6 3 l · i k l a p h o z. 

Florenczl szokús·\'éltozésok 1600 ban. - Húzassá!J. 

A mint az eljegyzés megtörtént, rnindkét fél é1·dekeltjei tudaták 
azt vagy személyesen a legközelebbi rokonok kal, vagy sz olga által a 
távoliabbakkal j aztán megállapíttatván a nap, me Ilyen a leánynak 
je-gyesi ruhában ki kellett rnenoie, a rokonok bezárólag a harmadik 
fokig meghivattak, hogy misére kisérjék a menyasszonyt, s midön 
kiléptek a házból, egy csoport ifju állotta utjokat (melly szokás ser
raglio-nak neveztetett), kik örömüket fejezték ki a jegyes szerencsé
jéu, s ugy tettették magukat, rnintha el nem akarnák bocsátani, mig 
valamit nem ad nekik j mire a jegyes udvariasan válaszolt, 8 gyüt·üt, 
karpereczet vagy más hasonló tárgyat ajándékozott nekik, s ekkor 
az ifjak szóvivője (ki mindig egyike volt a legfiatalabb és legtekin
télyesebbelmek) megköszönte az ajándékot 8 szolgálatát ajánlotta 
fel a jegyesnek, karját nyujtván annak a kocsiig, vagy pedig az 
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egész utat gyalog tették meg, mi többnyire ugy történt, s visszatérvén 
a házba, a meghivott rokonok ott maradtak lakmározni, az i(jak pe
dig elbocsáttattak. A gy ürü· váltás másnap törté~ t, a mikor is nagy 
csemege-uzsonnát adtak, s ha volt alkalmas terem, hált rendeztek, 
vagy pedig, ugy hozván magával az évszak, gi ul ét (kártya-játék) 
játszottak. Midön a lakomák alkalmával asztalhoz ültek, egy ember 
a terem felső végén kezében névsorral szólitotta a vendégeket rokon
sági fok-rend szerint, s igy rninden zavar nélkül foglalta el kiki he
lyét, a nők egyik, a férfiak másik oldalon. Mialatt a násznsztalnál 
ültek, rendesen megjelent az ifjak szószólójának egy követe, ki virág
tálczában vagy illatos keztyükl(el visszavitte az ajándékot, mellyet a 
jegyestől kaptak; s a v6legény, tehetsége szerint, harmincz, negyven, 
hatvan scudóval küldötte vissza a tálczát, melly összegböJ az if}tk 
maguk között vacsorát, vagy álczás mulatságot, vagy más hasonló 
ünnepélyt rendeztek. 

Késöbb kiment szokásból a serraglio, mert némellyek saját 
használatukra kezdették forditani a kapott pénzt, miért e divat most 
már csak az udvarnál található fel, hol, midön a fenséges nagyher
czegni:S hölgyei közöl valamellyik miut jegyes hazamegy, a nagy
herezeg apródai serragliót csinálnak neki s a palota kapujáig kí
sérik, a kapott pénzböJ pedig lakomát rendeznek maguk között. 

Szintén kiment a szokásból nászlakomák alkalmával rokonsági 
fok-rend szarint szólitani asztalhoz a rokonokat, miböl keltös rendet
lenség származott j a meghivottak ugyanis nem tudják mindnyájan 
milly fokban rokonok egymással, s igen sok cerernoniát csinálnak, 
hogy másokat iiltessenek felebb, mi zavart szül és kellernetlenséget 
okoz azoknak, kik már helyet foglaltak. A másik az, hogy sok rokon 
helyett barátok hivatnak meg, kik a rokonok közé vegyülve foglal
nak helyet az asztalnál, s ollykor olly nagy számrn&l vannak, hogy 
sok rokont kizárnak a meghívásból (nem logadhatván be a terem 
annyi személyt) s illy m6don ·lanyhul a bizalmasság, rnellynek a ro
konok között lennie kellene. 

Megszünt továbbá a szokás az eljegyzésről személyesen vagy 
mások által tudósitani a rokonokat, hanem a helyett divatba jött ezé
dulát írni következő tartalommal: N. tudatja Uraságoddal, 
mikép N. leányát, vagy nővérét N. urral jegyezte 
el, ebben és ebben az utczában, melly czédu\át szolgákra 
vagy más házi személyekre bízzák, kik azt a czimzettek lakására 
viszik, s mindeniknél ott hagyják j s minthogy sokan, megkimélendök 



a fáradságot, nyomatni kezdik a czédulákat, hihetéi, hogy e szokáB 
átaJánossá fog válni. 

A gyürü-váltás rendesen odahaza törtéut, ollykor azonban egyik
másik ajtatosságból a templomban végezte azt, s a menyas.szonyok 
az nap fehét·be öltöztek, s ruhájuk ujja olly bö volt, hogy a földig 
ért; később azonban mind a sz in, mind a szabás kimen t divatból, s 
most már a jegyesek is tetszés szerint választott szinii és közönséges 
szabásu öltönyt viselnek. 

(i1 ~ ászszuta t•h\so k. 
A mint valaki meghalt, rögtön tudtul adták a rokonokna:k, s a 

halott nappaira egy földszinti tcremben vagy nagy szobában teritte
tett ki suk gyertya között, s fekete szövcttcl huzatott be nemcsak a 
mondott hely, hanem azon tér is, rnelly a ház kapujától az utczáig 
terjedt, mi jelül szolgált az arra menöknek, ltogy beléphetnek szen
telt vizzel meghinteni a halotlat ; s ugyanazon idöben a t·okonok, 
lettek legyen azok atya vagy fiu vagy testvér, egy szobában tartóz
kodtak, mellynek ablakai majdnem egéllzen el voltak függünyözve, s 
ott fogadták a rokonok és barátok részvétUtogatását, kiknek sem 
eléjök nem mentek, sem ki nem kisérték öket. Beállván az éj, a ha
lottat négy vagy hat szerzetes rend s több világi pap kiséretében a 
templomba vitték, menetközbcn a kereszt s a sz. Mihály lova köriil 
sárga fáklyákat égetve, mellyek száma rendesen tizennyolcz és tizen
hat, huszonnégy é:> huszonkettö, sa temetkezök tehetsége szerint több 
vagy kevesebb volt; a templomban pedig mialatt a tizoltott imák vé
geztettek, sárga viasz-gyertyákból alakitott hajócska alatt nyugodott 
a test, melly aztán eltemettetett. Másnap regge! gyászmise tartatott, 
mellyre az összes rokonok meghivást kaptak, .a mikor is a templom 
közepén sok sárga viasz-gyertyától körlilvéve ravatal állittatott fel, 
mellynek egyik oldalán fekete po~;ztóval bevont padokon a férfiak, 
másik oldalán a nők foglaltak helyet a rokonsági fokozat elsősége 

szerint. A szertartás végeztével, a halott legközelebbi rokonait ha
záig kisérték, ha közel volt lakásuk a templomhoz, ha nem, a templom 
11jt6ban bucsuz tak el tölök; s illy gyászszertartások alkalmáv&l a 
hlllot~ legközelebbi rokonai fekete fátyolt viselte!{, melly kalapjuk 
béléséböJ függött le két oldalt s mellökig ért. 

Később szokásba vették, hogy a halottat nem otthon tedLették 
ki, hanem éjnek idején s egész csendben a halottna házhoz legkilze
lebb esö parochialis vagy szerzetes templomba vivén, ott fektették 
ravatalra, s onnan temettetett cl a fentebb leirt módon. Majd e szokás 
is módosnlást szenvcdett, mert 11zt kapt:\1( fel, ltogy a halottat estig 
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egés~ csendben otthun tartották, akkot• a templomba vitték, hol más 
nap reggel a misék alatt ki volt téve; hasonlóan kiment azoklisból 
meghivni a rokonokat a gyász isteni tiszteletre; a sárga viasz fehérrel 
váltatott fel és a suk szerzetes rend helyett csak egyet, de nagyobb 
számu világi papokat alkalmaztak. 

Mostanában mellözve a nyilvánosságot, estig otthon tartják a 
halottat; akkor temetni viszik egy szerzetes rend, a plébános és na;y 
számu világi papok s körülbelül ötven fehér viasz fáklya kiséretébeq, 
mellyek a szerzetesck és papok között osztatnak ki j s mintbogy fo 
parochia és a templom, hová a halottat szállítják, osztozna.k a víasz,
ban, a p6rlokcdés kíkel'lilése végett elöre kíegyeztetík öket a kereiSz
tet és a koporsót illető gyertyák s:táma iránt, a kcret~zthcz és kopor
sóhoz lévén kötve igényeik. A templomban a hullát feketével bevont 
emelvényre helyezik, mellyet tíz vagy tizenkét kétkaru gyertyatartó 
környez fehér viaszg~ertyá.kkal. s bevágeztetvén a szertartások, meg
történik a temetés, melly után az örökösök a szerint a mínt ~zerete
tök és kedvök hozza magával, ugyanazon és más templomokban több 
vagy kevesebb gyászmisét szolgáltatnak. S a rokonok, épugy mint a 
menyekzök alkalmával, írott vagy nyomtatott lcvélk6k által értesi~
tetnek, mellyek végén ez áll: És ne okozzanak maguknalt 
kén y e l me t l e n í! é g e t, ru i annyit tesz, hogy a~ értesitök nem 
vá1ják tőlök részvétö~nek a halottas háznál v aló kifejezését. 

A folyó 16ö9-ik évben két nemes C8alád haloltját szállitották 
éjjel egész csendben fá~lyil.k nélkül a templomba, hogy kiméljék a 
költséget, miután igen sok adóssiJ,ggal terhelve hagyták családj11oik$t; 
mindazáltal a példa new talált követőkre. 

(1675) Ismét szokásba vették ot~hon gyertyák kö~ött teriteni 
ki a halottat, ruialatt a földszinti szoba, hol a halott fekszik, 11öt a 
szobától az utcza-ajtóig terjedő köz is feketével buzatik be. 

Kere!>ztelés. 
A mint egy gyermek szUletett, a.z atya egy nemes férfiut és egy 

nemes n~t hivott keresztatyának és anyának, s ezek a gyermekért 
mentek, ki dajka katjain vitetett a San-Giovanniba j el végedetvén a 
szert~rtás, a keresztatya és anya ajándékot tettek a gyermek nya
kára, mi közönségescn arany nyakék ből állott éremmel vagy erek· 
lyével, s visszatérvén a gyermekkel, meglátogatták a szülő anyát, s 
ha ·a gyermek elsőszülött fiu volt, csernj')ge-uzsonnához ültek. 

Most már nem divat ajándékot adni (s csupán a nemes keresJ.t· 
apák gyakorolják még alsóbbrendilek irányában, azt is pénzbe1,1) s 
gyAkran csak keresztapát hivnak kereaztanya nélkül, 11 a g1ermek 
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atyja me~y a keresztatyáért és vezeti azt a San-Giovanniba, mig a 
gyermeket a keresztanya kiséri ha van, vagy pedig más rokonok ; 
de a keresztelés után a keresztatya még most is meg szokta látogatni 
a szülő anyát. 

Szerzetesn6k beöllöztetése. 

A beöltöztetésre mindeo rokon meghivatott. Mise közben fel
ajánláskor a jegyes a miséző pap mellett állolt a nép felé fordulva, s 
két oldalt két pap egy-egy tálczát tartott, mf•llyekrc a rokonok, üd
vözölvén a jegyest, ajándékaikat tették. Az on kolostorokban, hol a 
fátyol-felvétel bent történt, az ajándékok a templom egy rostélyán 
keresztül nyujtattak át. Azután végkép megszünt ez ajándékozási 
szokás, s a rokonok irott vagy nyomtatott czéd ulák által hivattak 
meg miként más alkalmakkaL 

Joghatosági cz.iuark. 

A század elején nem találkozott a városban, ki joghatósággal 
birt volna, hanem csak a Bardik családjának nehány tagja, kiknek 
ősei a régi Vernio-féle uri birtokot vásárolták meg, s Lorenzo, Ja
copo Salviati fia, ki a mult század végén Anton Maria Salvisti bibor
noktól, nagyatyja testvérétől, a Róma körtil fekvő Giuliano földet 
örökölte őrgrófi czimmel j de a Bardik csak a n Vernio urai" czímet 
használták. Vincenzo, Antonio Salvisti fia, volt első, ki a nagyher
czegtől őrgrófi czímet nyert, megváBárolvan Montieri kastélyt Siena 
államban j s e példát csakhamar olly sokan követték, hogymost alig 
van nevezetesebb család, mellynek egyik vagy másik tagja őrgrófi 
czímet ne viseine; ki a nagyherezeg államában, ki Nápolyországban 
eszközJött vásárlás utján, ki Ö magasságának tett szolgálatok jutal
mául nyerte e czímet; némellyek csupán a császártól, mások Spanyol
ország királyától, ismét mások a pápától eszközöltek azt ki j végre 
a.anyira ment e hiuság, hogy egyiket másikat hízelgesből kezdik őr
grófnak czimezni, és sokan minden tiltakozás nélkül elfogadják e 
czimezést. A Bardík, V ern i o urai, grófi czímet vettek fel ; a Ne ro 
család tagjai pedig torcilianói báróknak hivatják magukat egy kis 
helységről, melly Róma vidékén fekszik, hol, miként rájöttek, már 
előbb is gyakoroltatott bizonyos joghatóság; ugyanilly czímet vettek 
fel az Alamannik egy Nápoly mellctti helységröl, mellyet a Riccio 
családtól öriiköltek j utóbbi időben Spanyolország királyától az őr
grófi czímet is kieszközölték j ollyanok is vannak, kik a csás~ártól 
birodalmi gróf czímet nyertek j szóval, ha nem ugy állana a dolog, 
hogy n nagyherczt>g semmi küliinbséget sem tesz a czimes és nem 
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czimes nemesek között, szerencsétlennek é1·ezné magát, ki örgr6fi 
vagy grófi czimre nem tehetne szert. 

Közönségessé válván az l:lrgrófi czim, Jacúpo örg•·6f, az emli•ett 
Lorenzo Salviati őrgróf fia, hogy megkUlönböztcsse magát a többiek
től, herczegi czimet kért és kapott VIII. Orbán pápától, melly példát 
Luigi őrgróf, Giovanni Battista Strozzi őrgróf fia is követte, ki 
szintén ugyanazon harczegi czimet nyerte X. Incze pápától. 

Kocsi).;, lov ak, gyaloghinlók. 
A mult század végén kezdődiitt a kocsik használata, de a kö

vetkező elején még nem vált átalánossá, ugy hogy a nemesek közől 
is soknak nem volt i d·e lassan-lassan, lakadalrnak alkalmával vagy 
más ürügy alatt mindenki használat ba vette és sokan négyes, a gazda
gabbak hatos fogaton járnak. Kezdetben· a kocsik kicsinyek voltak, 
kivül-belül bőrből készültek sa tengely hez erősittettek, miért is ke ves 
kényelmet nyujtottak; aztán szijakra kezdték alkalmazni, hogy ke
vésbbé legyenek rázósak i végre a szijakat jól edzett aczél-ivekre 
alkalmazták, mellyek engedvén a lökésnek,jóval kényelmesebbekké 
teszik a kocsikat. A gazdagabbak részére fekete, sőt szines bársony
ból is készitik, ki v ül- belül ro j tokkal, s belü l aranyozott födélleL A 
század közepéig néhányan a gazdagabbak közöl városi ünnepélyek 
alkalmával belül többnyire rózsaszinü bársonynyal behuzott kocsit 
használtak, melly kivül violakék szint játszott, s eiül nyolcz aranyo
zott gombbal volt diszitve i de aztán végkép kimentek divatból az 
illy járművek. 1670-ben hossz u szijak által tartott párizai mintáju 
kocsikat kaptak fel, mellyek igen hintálóznak és nagyon kényelme
sek; az aczél-ivekkel felhagytak, mert ki vannak téve az eltörés 
veszélyének.: 

Majd minden nemes háznál tartottak egy ugynevezett poroszka 
lovat, vagy öszvért azok részére, kik nem voltak képesek vagy nem 
akartak gyalog járni. Ez állatokat a városban selyem, bársony vagy 
bársonynyal szegélyzett posztó-teritök, s vidéken bőrnyereg alatt 
használták. De megszaporodván a kocsik, felhagytak velök, s most 
már csak kedvtöltésböJ tart egyik-másik nemesebb vérU lovat séta 
végett a városban, mit huszonöt év előtt igen sokan tettek; s nap
jainkban mindenféle szinü nyergek használtatnak. 

Midön a nők nyaralóha mentek, lóháton tették meg az utat, 
mig a gyermekek őszvérre erősitett két kosárban szállittattak; most 
ha az ut jó, kocsit, ha rosz, bérelt gyaloghintókat használnak, mellyek 
most igen nagy számmal vannak, mig a század elején csupán egy 
volt, me ll y egyedUl a betegeknek vidékről a városba szállitásá.ra szol-



gált. Némelly gazdBogabbak és l~ényeleru· kedvelőbbek maguk tarta
nalt gyaloghiutót vidéki haszuálatra. 

Épen most, midíin e sorokat irum, ugy látszik, uj párizs-i divat 
kap lábra, mi nem egyéb mint egy födött szék, két hoss-zu hajlékony 
rudra. helyezve, mellyek elul a ló keresztcsontján, bá-tul két kereken 
nyugezanak. E széknek calestte ne\•et adtak, s annyira fel kapták, hogy 
1667-hen körülbelül e21er találtatott a városban, mig a gyalogbintók 
nagyon megfogytak. 

C1hnt>r.ések le,·élben é!l sr.óbeszédben. 

Nemcseink a század kezdetén egymás közölti levelezéseikben a 
feliratban ru o ll t o i lJ,re a levélszövcgben V. ~.. s szóbeszédben 
a ff.mo se r v.re czímet használtak; s ha nemes családfő irt egy másik 
nemeshez, ki ifju és családfi volt, i ll us t r e czimmel élt, mig · ő 
m o l t o i ll us t r e- t kapott; ugyanilly módon ez imezték egymást 
az első osztályu s az ujabb keletű nemes. Behozatván az őrgrófi czi
mek, a feliratban az i ll us tri ss im O·t kezdték használni, mit csak
hamar minden nemes felkapott, s késöbb a levélszövegben is hasz· 
nálatha vétetett, obb.mo, devot.mo, um,mo, ser\',re, serv os más 
hasonló aláírásokkal, a szerint a mint valaki többé vagy kevésbbé 
akart hízelegni vagy szolgá.lat késznek mutatkozni. V égre szóbeszéd
ben is annyira közönségessé vált az i ll us t r is s im o, hogy az al
sóbb rendü emberek i~> élnek azzal a nemesek irányában, söt a kol
dusok is használják, midön alamizsnát kérnek, s a m o l t o i l l us t r c 
a kézmüvesek czime lett. Salvlati és Stt·ozzi herezeget irásban ugy 
mint élőszóval e c c e ll e n t is sim o -nak czimezik; de udvarias
ságból az első osztályn nemesség is hasonló czimezésekben kiván 
részesittetni. 

l'egyven·iselés. 

A Szent-István és maltai lovagokon, s a nagyherezeg udvarának 
zsoldosain kivül senki sem viselt kardot oldalán, s azon (kevés) ne
wesek, kiknek erre ő Fenségé~öl engedélyök volt, csak tört hordtak. 
Ugo, Alessandro Rinaldi fia, volt első, ki 1616-ban kardot kötött, ki
nek példáját csakhamar más i(ju nemesek is követték, miután az eliil
járóság kevés figydmet forditott a dologra, s ő fensége is könnyen 
megadta nz eugedélyt mindenkinek, ugy hogy rövid idő alatt a vár·os 
tele volt kat·dviselő](kel; ar.:onban lassanként kiment a divatból, ugy 
hogy mostanában oemcsak a nemesek, hanem a longok és udvari 
zsoldosok is elhagyták. 

Még kevésbbé viselik a tört, habár ö fensége bizonyos takt;a 
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lefizetésa mellett mindenkinek megengedi azt; s ki bármi okbólszük
ségesnek tartja a kardot, azoiga által viteti azt maga után, tninek ros:t 
vége lehet. A puska csak a várostól nyolcz mértföldnyi (miglia) távol
ban engedtetett meg a nemeseknek ; most azonban bizonyos 
taksáért ö fensége egész a város kapujáig megengedi azt használ ni 
mindenkinek; sőt a városban is elnézi némellyeknek, kik időtöltésből 
fecskék lövöldözésére használják. Kinek oka van életét félteni, pán
czélinget visel, különösen éjnek idején, mit ö fensége most már min· 
dénkinek megenged, mig elöbb csak kevesen birtak illy engedélylyel. 
A különczebb nemes ifjak, kik szolgákkal kisértetik magukat, szo. 
kásba vették hosszu karddallátni el szolgáikat, kik hónuk alatt viszik 
azt urok után. 

t't\•·li é10 n6-Hzolgák. 

Legtöbbnyire két férfi-szolgát tartottak, egyet, ki sáfár czimmel 
bevásárolta a szükséges dolgokat és számolt a kiadásokr611 s egy 
másikat, ki a házi dolgokat végezte, az urnöt ha kiment kísérte, s 
szükség szerint minden egyéb ügyet végzett a városban; e kettöu 
ldvül, a hol hintó volt, kocaist is tartottak, kinek, mint szintén a sáfár
nak is, havonkint tiz, s a másik azoigának nyolcz lirát fizettek havon
kint, s minden szolga sajátjából ruházkodott. Lassanként szokásba 
jött az egyenruha s ruházni kezdették a kocaist és a szolgát, ki az 
uroőt kisérgette, s végre növelték a szolgák számát, ugy hogy mosta
nában az elsörangu nemcsek több egyenruhás szolgát tartanak; s ~ 
nök legalább kettő, a férfiak egy ál ral kisé1·tetik magukat; fizctésök, 
ruhán kivül, egy scudó havonként. 

A nöszolgák rendesen hárman voltak, és pedig egy szakácsnő, 
ki a konyha-ügyeket végezte; egy másik, kit donna di mczzonak 
(kisegitö) neveztek, mert kisérte az urnőt ba kiment, szobát seprett, 
ágyat vetett s minden egyéb azoigálatot teljesített, s ha a szükség 
ugy hozta magával, segédkezet nyujtott a sznkácsn<lnek a kenyér
sütésben és más egyébben ; e két nőnek fizetése, minden ellátáson 
kivül, fél scudo vagy négy lira volt havonkint. A harmadik nő némi 
müveltséggel birt, és matronának neveztetett; ez kint kocsin ugy 
mint gyalog kisérője volt az asszonynak, otthon va1·t részére, segitette 
öltözködni és hajzatát rendbeszedni, habár ez utóbbi foglalatoseágra 
némelly urnö ktilön leányt tartott; s a matrona hat vagy hét lirlit 
hnzo1t havonkint, a leány pedig ha néhány év elteltével férjhez ment, 
száz vagy százötven scudo jegyajándékot kapott. A matronai állás 
végkép kiment divatból, mert az urnők oem Yiszoek többé magukkal 
neSt, hanem kocsin egyedül járnak, gyalog pedig egyenruhás szolgára 
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tiLmaszkodnak j de a gazdagabb czimes nők kocsin v:l)amelly ifju 
leány által kisértetik magukat, kit kisasszonynak neveznek, gyalog 
pedig koros férfiu karjára támaszkodnak, ld nem visel egyenruhát s 
fekete embci'Oek vagy karonvezetőnek neveztetik. 

(1675) A kézmüvesnök, hogy no kelljen egyedül klmenniök, 
legtöbbnyire valameily kézmüvest fogacinak fel tiz !ira havi fizetés
sel, ki ünnepek alkalmával misére s máshov á kiséri öket j e az illy 
embert a köznép vasárnaposnak nevezi, mert vasárnap teljesiti 
tisztét. 

Ruházat. 

A hiuság annyi mindenféle divatot hozott fölszinre e században, 
hogy lehetetlen azokat mind vagy csak nagyrészt is elbeszélni j mind
azáltal megemlítünk néhány férfi és nöi divatot, előre bocsátván, mi
szerint a század elején az öltönyök szabásában a spanyol szokást 
követték, mig most egészen francziásan öltözködnek, e minden férfi 
és nöi divat amaz országból jön. 

A férfiak mindig feketében jártak, de az ifjak szines mellényt 
és harisnyákat s arany vagy ezüst csipkés harisnyakötöket viseltek, 
a szeriet a mint jobban illettek a mondott szinhez, e a harmincz
három- negyven éves emberek mallényt is feketét, de mindig szines 
hnrhnyákat hordottak. Az anyag évszakok szerint változott, e télen 
többnyire flót·enczi rását vagy bársonyt, nyáron tafotát, selymet stb. 
használtak, hímzett atlasz és tafota szegélyekkel, mellyek rendesen 
~Iilanóból kerültek. Az évszakhoz alkalmazva mindenkinek volt egy 
fekete selyemmel gazdagon hímzett öltünye, mellyet nevezetesebb 
alkalmnkkor viselt. MQst egészen feketében járnak, s szines haris
nyákat csak különczebb ifjak viselnek. Egészen kiment divatból hí
mezni a ruhákat sa fentebb érintett himzett szegélyekkel disziteni 
azokat j mint szintén felhagytak a fekete selyem szegélyekkel is, 
mcllyek a század közepéc jöttek szokásba; a helyett azonban atlasz 
vagy tafota szalagokkal ékitik az öltönyöket olly nagy mértékbeu, 
hogy elbámul az ember ha látja, milly sok rőfnyi megy egy ruhára. 
A korosabb emberek fekete, de az ifjak szines és gyakran sok szin
vegyülékü szalagokat viselnek, mellyek virágos réthez teszik hason
lóvá a ruhát j s a kalap zsinórjára is ugyanolly szalagokat aggatnak. 
Télen az anyag bársony vagy hollandi posztó, nyáron selyem vagy 
atlasz tafota, a közbenső időkben gros de Tout·s vagy ször. 

Bálok, tornajátékok, tisztelgő lovaglások e más egyéb ünnepé
lyesebb alkalmakkor egész harisnyát, arany szövetü kabátot, szaty
tyán czipőket viseltek arany, ezüst vagy fekete sarkantyukk al, továbbá 
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fodros nyakkendöt, mit gyakran a mondot.t alkalmakon kivül is haRZ· 
náltak. De a század közepén mind e dolgokkal fel kezdtek hagyni, s 
most már annyira kimentek szokásból, hogy nevetsP-get keltene, ki 
igy öltözködve jelennék meg. 

(1667). Az i(jak majdoem kivétel nélkül gyi)ngyszinll harisnyá
kat kaptak !'el, mellyekbP.n ugy n~ ztek Iti, mintha egyenruhát viselkk 
volna; de e divat csakhamar megszilnt. 

(l 672). Majdnem minden ifj n cziczornázott paró kát hord, tekin· 
tet nélkUI a saját hajRzinre, s mindnyájan be1·etválkoznak; a láb
belit is felszalagozva viselik, sőt ukad, ki d!'ága-kövekkel éldti. 

(1675). A fekete selyem öltönyszegélyck ismét divatba 
jöttek. 

Mi a nőket illeti, a jegyesek egészen fehérben jártak, de a töb
biekre nézve semmi megállapitott szabály nem volt a ruha szinét vagy 
szabását illetőleg, mert egyik sárga ruhát viselt zöld kabáttal, a má
sik sárga l(abátot zöld ruhával, és igy tovább minden tekintet nélkül 
a szinekre i s a l{orosabb nők ha férjesek voltak fekete kabátot, de 
szines ruhát viseltek ; de minuen öltöny gazdagon szegélyeztetett, 
Azután az összhang iránt kezdtek figyelemmel lenni, s minden darab 
öltönyük ugyanazon szinü volt. Most végre egészen francziásan öltöz
ködnek, ugy hogy felül fekete kabátot, s az alatt szines szoknyát vi
selnek, aranynyal vagy ezüsttel gazdagon szegélyezve; a felső ruha 
tisztán fekete s felemel ve hordják, hogy látszassék az alsó. E !öbb 
igen nagy hajfiirWket viseltek, most azonban csak halántélcaikat kiír
nyezik fürtök, s mezteleu nyakkal járnak. Az özvegyek földig érö B 

vállaikon fehlirt köpenyt viselneit i azután fejökre kt-zdcttck all{al
mazni azon részt, mellyet előbb feltürtek i végre felhagytak a köpeny· 
nyel, 8 egészen feketében járnak mint a férjesek, a fiatalok fürtök
kel, samazoktól csak egy kis fátyol főkötö különhözteti meg öket. 
Az ifju nök szokásba vett{·k homlokukon szöke hajkarikát viselni, 
mit par6kának neveznek 8 mi igen roszul áll azoknak, kiknek más 
8zinü hajok van. 

Házi bulorok. 

A terem és szobák diszitésére a század kezdetén csak bőrt 

használtak, mi a fényűzöbbeknél aranyozva volt, 8 a szobák ajtó
függönyeire az ur czímere alkalmaztatott; azután lassanként szokásba 
vették a főbb szohák butorait, a székeket és ajtó-függönyöket fél 
selyem atlaszszal, késöbb damaszkkal, végre a gazdagabbak hár
sonynyal, aranyszövettel, arany paszományos damaszkkal buzni he; 
s némellyek az ajtó-függönyiiket mondva czímereikkel szövetik, 
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Mostanában a termekben nem helyeznek el butorokat, b~nem fest
ményekkel ékesitilt, mellyek nagy rámái egészen aranyozottak, mig 
elöL b csal( fekete szinii rámiikat lla~zná.ltnk, legfeljebb két vagy há
rouJ arany esikkaL A tel'llwkben rendesen egy nagy kandall6 s egy 
kö C'latorna volt, s ebben sárgaréz vizviidiir1 kih~elében pe-dig Wriil
küzö állott (melly ~zokás most is megvau a szerzeteseknél), hogy 
mielött asztalhoz iilnének, megmossák és megtöriiljék kezeiket j ké
sőbb befalaztattak e csalornák és a kandallúk, s növekedvén (miként 
mondottuk) a szolgák száma, ezüst mcdenczében a szolgák által ön
tetnek vizet kezeikre, s télen azok által tartatnak a teremben tüz
tlerpenyöltet. Asztalnál agyag vagy czin edényeket használtak, mi 
legtöbb helyt most is ugy van, de a tti!czák, mede11czék, villák, kana
lak, sótariók ezüstből vannak ; a gazdagabbaknál minden asztali 
készlet ezUst, s a azobáltat is ezüst edényekkel és hasonló C'>e

csebecsékkel ékesítik, mellyek kö és ébenfa asztalokon és szekrénye
ken állanak. 

A tc1·ruek ben egykor bőrszékeket használtak, mellyek karjain 
az ur kis czimere díszlett, s diófa lábzsámolyokat ; mostaná.ban leg
többnyire padokat alkalmaznak, mellyek karját az ur czimere vagy 
jelszava é!iitík j s l1a vannak lábzsámolyok, ezek arabeskekkel vagy 
aranyozott faragvanyokkal díszitvék. 

ll ii lött itnlok. 
A Stlázatl el~jén szuk:isba vették (vagy c11ak felelevenítették) a 

hütött it~lok használatát1 mikre ugy tettek szert, hogy néhány órával 
az étkezés elütt kutba LoctHí.tották a bo•·os üvegeket; s egyik-má5ik 
ház kutja, ha a hütésre alkalmasnak ta1·tatott, a szomszédoknak is 
szolgált, kik oda kiildötték bo1·edényeiket, mellyek legtöbbnyire 
agyagb<il készültek. Azután felkapták télen el tc nni a jeget, hogy 
nyáron át a viz, bor, gyümijk: ()J egyelJuk hiitésé1·e használják, s 
annyira divatba jött ez élvezet, hogy sokan télnek idején is folytatják, 
s mélt6 a feljegyzésre, willy nagy elterjedést vet l; ugyanis 1609-ben 
Antonio Paolsauti, a fenséges nagyherezeg komornoka, évi négyszáz 
li ráért bérelte ki a jeget ( mi t aztán tőle a fenséges herczegnö vett 
meg s a convertált apáczák fentartására ajándékozta), s a folyó 
1665-ben négyezer háromszáz lirám emelkedett a bérösszeg. S hogy 
a k.ülföldr~l is szóljunk valamit. Pisában 1605-ben nem találkozott, 
ki ajeget ötven scudóért kibé1·elte volna j s most ezerkilenczszáz
ötven scudón feltil fizetnek azért; megj<•gyzendil azonban, hogy a 
bérlő Livornót is ellátja. Mid 'ín télen nem fagy, a bérlök, Florencz
brm •!gy mint máRutt, a hegyekből kénytelenek szállittatní a havat, 
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mit id~jeko•·án e végre kéRzitett vermekbe te·s!!lnek el, hogy a nylld 
idényre megtarthassák. 

A gazdagok n11pközben l1aRználandó italúl caitrommal, jasminnrd1 

fahéJjal R DláRegyéLbel kev~>rt alatos és cznkor•·al ~dt>sitett vizeket ké· 
szittetnek, sa váro11 látogutottnbb helyein boltok vannak, mellyekben 
jéghe hiitött üvegekben árultatnak1 mi nar,y kényelem a köziinsé-gre. 

(!668). Ez évben Florenczben egy spanyol ital kapott fel, 
melly c~okoládénak ·neveztetik; a fentebb emlitett boltosok egyike 

ezitalt is árulja ogyag-poharakban, s ugy látszik, hidegen 1nelegen 
egyaránt jól izlik. 

Mt>gft~rt>k. 

Minden családatya, ki tehette, egy pnpot tartott házánál gyer· 
mt>kei oktatása. és szem me! tartása végett; s e papúk között tekinté
lyes tudományu és jó férfiak aliadtak. Kik külön nem fogadhattak 
mestert, több illy pap által tartott nyilvános iskolába küldöttck gyer
mekeiket egy szolga vagy mások kiséretében. Hirn kapván aztán a 

jezsuiták iskolái, költségkimélésböl mindenki hozzájok fordult, s 
mcgszüntek a nyilvános iskolák; s a mi roszab b, most már senki ·sem 
tanul, vagy csak kevesen, hogy mesterel(ké képezzék magukat, mert 
megszünt ez álláfl, s a legtöbben csak annyit tanulnak, mcny
nyi elég, hogy keresztül essenek a vizsgán s papokká lehessenek. 

l,ritogatlhmk az uruök köztltt. 

A nemességnél mindig szol(ásban volt, hogy a szülö nök, külö
nösen pedig az első gye•·mel(ágyasok hHogatásolmt kapjanak, ugy 
szintén a jegyesek is az elsií három vagy négy napon át, minek hire 
könnyen elterjedt a városban; s eltelvén e napok, ba valameily ne

mes nlí tett látogatást, egy szolga kisérte azt ki az ajtóig, a nélkül 
hogy ez neveletlenségnek vétetett volna. Még most is igy mennek a 
látogatások, azzal a különbség~el, hogy eleintén a jegyesek szemé
lyesen, a gyermekágyasok pedig napájuk1 anyjuk, sógornöjük, nővé
rük vagy niások által minden nőt a ház kapujáig kisértek; mi késöbb 
nagy kényelmetlenségnek találtatv<ín, szokásba vették nem menni le 
a lépcslíkön; s igy tartják ezt a bálole é~ mulatságok alkalmával, 
mellyeket farsangban vagy más időben adnak ; de egyéb alkalmak
kor szem előtt tartják a kellő illemet s mint régen most is kikisérik 

a t"endégeket. 
Helyfoglalils a predlkllelók alatt. 

A század kezdetén olly föltétlen bizalommal és Öl!lzinte hüség

gel viseltéttek egymás iránt az emberek, hogy ki jó helyet akart 
magának biztositAni-·a nagyböjti bflMl~de-k a-latt. és nem foglalhatt~ 
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azt el személye3en, mert misét akart hallgatni vagy m:is teendöje volt, 
csak könyvét, knlcsot, zsebkendlit vagy más valamit hagyfitt a pad
ban, s e jelrill az időközben érkezií tudta, hogy a hely el van foglal
vo, s tisztelettel viseltetett az iránt, ugy hogy a tulajdonoB vissza· 
tén·én -holmiját ott s a helyet ürePen találta. E szokás kéwiíbb m"g· 
szünt, mert talán megfogyatkozott a biztonság, li a folyú 1676 ik 
évben, midön e jegyzéket il·om, egy kapó~ szónok tartván beszédeltet 
a dómban, sok ama nemcsek l\iizül jó helyet biztositandók maguk
nak, idejekorán egyenruhás azoigákat ki!ldiittek elíi1·e, hogy elfoglal
ván a helyeket, megbutsák számukra. 

KéjhölgyelL 

Egy időben a kéjhiilgyek, jeléül becstelen életmódj uknak, sárga 
szatagot viseltek a kalap zsinórja mellett, melly föveget nkkoriban 
nagyon használták j ha nem volt kalapjuk, hajfonatukba tüztek sárga 
jelt; s ha ezt elmulasztották, megbüntettettek. Lassanként bizonyos 
taksa lefizetese mellett felhagytak e szokással, ugy hogy most már 
teljességgel ninci gyakorlatban náluk s csak szemtélens~gökröl is 
merhetök fel. 

Z;;idók. 

A zcidrík clöbb mindnyájan vörös föveget viseltek, kivéve né 
hány kereskedőt, kik kegyelrm utján feketét hordhattak. Most nem 
tudom mi okból, mindnyájan feltetét viselnek éa nem különböznek a 
keresztények től. 

llogyanjárlak-kdh·k a ni ro,.; ban ~~~ a 'id~ken·? 

A városLan az clslí nagyberczegek két lovas nyilt kocsit s a 
nagyherezeg anyja s és a nagyherczegné szintén két lovas hiutót 
használtak j de eliil hat vagy nyolcz nemes ur lovagolt, kik testőrök
nek neveztettek. Ferdinand nagyherezeg elhagyta a nyílt kocsit, s 
négy lovas hintót és spanyol Rzoloi~ szPrint két lovagló kocsist kez
dett használni j mit a fenséges nök tOzíntén utánoztak, a város
ban is hat lovas hintót használván, de a testörök elmaradtak. 

Városban a bőröndre feliigyelő apród a hágcsó mellett gyalog 
kiséri a nagyherczeget, de vidélten lóháton követi a bintót, s egy 
időben bőröndöt vitt elö1·e, mellyben egy öltözet-ruhas minden sziik
ségea dolog el volt készítve azon esetre, ha a herezeg át akart volna 
öltözködni; de kés öbb ez elővigyázat mmt fölö81eges kiment azok ás
ból. A fenséges nőket a városban szintén gyalog kiséri a bőröndöt 
gondozó apród, kint pedig lóháton. 

Rinucclni Torténelmi emlékeiböl, 70. és köv. lap. 

Vége a tizenhatodik könyvnek. 
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