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ELSŐ FEJEZET. 

Germania. 

A világ e korszakban három nagy birodalom, :a római, perzsa és 
chinai között volt megosztva. Az utóbbi, mellyct roppant térség s 
nagyszámu barbár népek tartának elkülönitve, Ázsia legszélső hatá
rain gyakorolt befolyást s a másik kettőt legfölebb a partimsok olly
kori betöréséből ismeré s azon kereskedelmi viszonylatból, melly a 
rómaiak fényüzését táplátá s pénzöket fölemészté. A perzsák hatalma 
félelmet gerjesztő fokra emelkedett, épugy mint napjainkban az orosz 
birodalom óriási növekedése, s ez látszott egyedül hivatva lenni arra, 
hogy a capitolium félelmes versenytársává váljék. A keleti despoti
smus, melly bilincseiben tartá eme birodalmat, lehetlenné tevé, hogy 
lakosai a müvelt népek közé soroltassanak, ha mindjárt másrészről 
a béke és fényüzés müvészetei, mellyeknek birtokában voltak, öket 
a barbároktól megkülönböztették is; a törvények fentartották ugyan 
a rendet, dc hiányzott az igazság és közjólét; az irodalom müvelésé
nek csak hízelgés s nem felvilágositás volt czélja; a vallás csak any
nyiban távozott a bálványimádástól, a mennyiben az ész megnyugta
tására szükséges volt, azonban nem eléggé arra nézve, hogy a szen
vedélyeket megtisztitsa. 

VII. l 



Rómára nézve mindazáltal a királyok ki1·ályának negyven mil
liónyi alattvalója nem volt olly veszélyes, mint az északiak szabad
sága, kik, testvé•·ei a keleti népeknek, még érintetlen erejök egész 
teljében lsten intés1Í1'e VIÍJ"tak, hogy Róm:h·a rohanjanak s a világért 
rajta boszut álljanak. 

A polgári társadalrnak kezdetétől fogva az ugynevezett indo
german n1;pfilj különféle irányban elterjedt :l földön; egy részök 
Perzsiában, Indiában s 'fibethen olly bámulatos müveltséget te•·em
tett s tartott fenn, mellynek maradványait a tudósok a V edákban, a 
Ramajana és Mahabarata nagyszerii költeményeiben, a Zendavestá
ban ugy mint a pagúdokban és barlangtemplomokban vagy Csil-J\·Ii
llar, Ninive és Babylonia rumjaiban maig is csodálják. 

A másik rész a Fekete- és Kaspi-te11ger hosszában vonulva Szi
beriától egészen a Pontns Euxi.msig te1jeszkedett s Európát Inirom 
részről elözönlötte. E népfaj egyik ága átkelvón Thracia, Macedonia 
és Illyria hegylánczain Görögország olaj- s borostyánfái között tele
pedett le; s a szép föld és ,;zelid éghajlat befolyása alatt e nép heves 
képzelőtehetsége, mér:;ékelve az összhangzat é1·zéke által, a szépnek 
legtökélycsb kinyomat:í.t tudta teremteni. De azon korszakban, melly
hez épen értünk, a göriig faj már befejezte küldetését s még csak em
lékein élődik; mig a türténet mezején immár a góthok és teutonok 
tünnek föl, kik a hosszas els;r,akadás folytán törzsrokonaiktól ugyan 
teljesen különbi.iznek, azonban nyelvök tanusitja a közös eredetet, 
Midön a germanok Európába költöztek, három régibb bevándo..Iás 
által találták azt már megszállva: az ibcrusok, phoenieziek és gallu
sok által. Az elsők Spanyolországba huzódtak, a phoenicziek a Balti
tenger felé vonultak, mig a gallusok Európa küzp(Jntját foglalták el, 
honnan, a germanok által val•'•szinüleg legyőzetve, Olaszországig ter
jeszkedtek 

A gcrmanok ezen bevándorlása Krisztus sz. e. tizennégy szá
zaddal történhetett, s nyolcz- kilencz századon át terjeszkedtek a 
Dniestertöl a Pmth folyóig s az egész, Ural és Kárpátok közötti rop
pant területen. Szakadatlanul nyugat felé törekedve s a cimbreket 
visszaszoritva, mig másrészről öket a e.zlávok tolták előre, Augustus 
idejéhen a római birodalom tartóztatá fel öket, mire a szlávok ellen 
fordulva ezeknek visszaüzése után állandóan letelepedtek. 

A gó th néptörzs ez időtájt a skandinaviai rengetegekben lakott; 
a teuton törzs az Eibe és Rajna par~jain fejleszté természetes erőit s 
bizYa ml'g nem tört bátorsiigában ~zo•·go~an megóvta fiiggetlenségét. 

Az ebö germánok, kiket a rómaiak ismerni tanultak, azon elő-
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n•tolt Ör~>iJk voltak, mellyP-krc Caesar Gallia hatá.rain bukkant, ál
landó lakhely, rend, birtok, flildmivel(~R nélldil, kik legfölebb is rom
bolással dicsekedhettek. Tacitus ismeré a Rajna két partján lakókat 
é;; perlig a vándorláB za\·arai közi·\tt; miuch~által fiilisnlt'Ttc bennök 
a nagyság és Hzépség vonásait. Ezen mozgó nép~;égek mögött azonban 
laktak állandó lakhelylyel birók is, t·cndezett iuté~ményekkel s bir
t<)kviszonyokkal, örökös kormánynyal s nyilvánoH isteni tisztelettel j 

dc valamint a römai haclcsapatok, ugy Tacitus ismerdei is az Eibenél 
megállapodnak s nzon tul legfölebb csak neveket tud emliteni. Ezek 
kö~ött legink:í bh figyelmct i>rdemelnck a g o t h o n ok (Gothones), 
egyik :iga a nagy geta-góth nemzetnek, s a suion-ok (Suiones) , a 
:-;véU('k és skandinávok ösatyjai. 

Ezen két nemzet fentart:\ ií~i hagyomAnyait, s nyelvöknél fogva 
még most is képesek vagyunk a két fajt egymástól megkülönböztetni: 
igy találjuk elterjedve a gothonok nyelvét az északi szigeteken és 
félszigeteken, honnét a normannok Islandba vitték ; itt megtartá mint 
isiandi nyelv sajátságát, mig a három északi királyságban nem ma
radt tisztán R különfélc tájnyelvekre ágazott; a Feroe-súgeteken ha
sun ló bb ugyan ismét a törzsnyelvhez, Svédországban és Norvegiában 
azonban mindinkább eltér, mignem Dániában hasonló arányban a 
teuton nyelvvel egybeolvad. 

Ez utóbbi már régi idők óta lehetett a felsöre s alsóra felosztva. 
Az elsőhöz tartoznak a bajor, burgundi, fl'llnk és Iongabard nyelv ; 
az alsónak ágai voltak a felsüszász, angolszász és fi·ies; ezek elsej é
biil maradtak emlékek a VIIL és IX. s?.ázadból Szászországban, 
W c"tphali~tban és Nemet-Alföldön j a második ezen idötájt Angliában 
divott, s angol-szász iratok által e nyelv egész irodalmat tud fölmu
tatni ; a harmadikhoz tartoznak a többi tájnyelvek, mellyek a XIII. 
s a következö századokban Nagy-Britannia délkeleti részében ke
let kez tek. 

Ezen felosztások egyébiránt csupán hozzávetéseken alapulnak, 
miután a legjelesb nemet nyelvészek legszorgalmatosabb kutatásai 
sem voltak képesek e tekintetben eddig határozott és kielégitő s leg
al:ibb megegyező eredményt eszközölnil)- A régiek még kevésbbé 

1) Tacitus, De sil~> , mo1·ibut~ et populia Gerrnaniae. ; O aesar, De belle gal-

llr'>. ; Plinius Hist. nat.; Pomponius Mela, De 11itu orbi.t. 

Anton , Geschichte der Oermanen. Lipese 1793. 
Maier , Ge,·maniena u,-veJ'{a8aung, 1798. 
Roggo, Daa Geschichlswesen de.- Oermanen, H ~t ll P l !l21l. 

Barth . !Jeut:i"hlawl.. rr'"!l'·"'"i"hte, 1820. 

l* 
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tudták e népeket egymástól megkülönböztetni: majd az általános 
névvel illettek egy külön fajt vagy megforditva; majd egész nép tu
lajdonneve gyanánt vették valameily szövctség, szokás vagy hely el
nevezését. Igy neveztek ök egy külön néptörzset dákoknak, melly 
név eredetileg valószinűleg azon nagy nemzetet (D e u ts c h) 'illette, 
melly az Euphrates és Rajna között Rómával háboru t folytatott!). 

A germánokat, kik Európa északi részében telepedtek le, sem 
a görögök sem a rómaiak nem ismerték külön nernzetül; eleinte 
összezavarták öket a scythákkal, mint a rómaiak általjában minden 
népet igy neveztek észak felé az Ister és Pontus Euxinustól, még ak
kor is, midön a scythák a történelemből már eltüntek, miután a sar
matákkal összeolvadtak vagy Oroszország északkeleti részébe űzet
tek volna. Későbben azután, midön a rómaiaknak, Augustus császár 
idejében, a Duna mcntében lakó népekkel volt dolguk, ezeket g e r
ru a n ok- n ak nevezték el, melly névvel a gallusok alkalmasint 
egy, a Rajnán áttört hordát illettek. Ezen elnevezés azóta reáruház
tatott azon egész nemzetre, rnclly a Krisztus sz. utáni elsii században 
a Rajnától egész a Kárpátokig és Visztuláig, a Balti- és Német-ten
gertől egészen a Cctius (Kahlcnberg) hegyig s Dunáig birt lakhely
lyel; nem is említve azon különbözö népségeket, rnellyek ezen folyó 
hosszában az Euxinusig, vagy Skandinaviában laktak. 

Ezen különbözö népségek, mellyek talán magukat általános
ságban dákoknak vagy teutonoknak nevezték, külön elnevezéseiket 
ollykor sajátságos körülményektől kölcsönözték; igy például a své-

Eichhorn, Deut.che Staals ·uncl Recht.yescldchle
1 

Göttinga 1821. 
Mauerer , Geschichte cles altgennanischen Ge,·ichlsveljahren.s, Heidelberg 1821. 
Wilhelm , Germanien ztncl seine Bewo!tne1', Weimar 18231 két térképpel. 
Ludon 

1 
Geschichte cles deutschen Volkll, Gotha 1826. 

Grimm , Deutac!te liechtsalte•·lkiimer , Göttinga 18~8. 
Lodebur, Das Lancl und Volk dé•· 1Jrucle•·er

1 
llerlin 18~7. 

Piister, Geschichte elm· Deutschen, Hamburg 182!1. 
Philips, Deuloche Geochicltte, Berlin 183~. 
Klemm, lland~uch cler Gernwnisclwn Alte•·lhumskurule, Drezda, 1836. 
Schlözor 1 Allg. Geschichte von dem Nor<len, Halle l 771. 
Adelung , Alte Gescltichle der Teulonen. 
Strittor 1 Me'ITWriae popului'Um ex kioluáis ~yzanlinis erutae. 
Halling , Geschichte de1' Skythen u1Ul Alemannen bia auf unaere Zeit , Ber

lin 1835. 
1) Lásd III. ltönyv 64. lap. Hogy a dákok Perzsiából származnak, beiJizo

nyitható a Mithra tiszteletére vonatkozó tizámos emlékből is , mellyek Erdélyor
szágban találhatók voltak s mellyekröl említést tesz Henne illy czimü muukájá
!Jan: Beitriige ZH!' ua.cischen Geschichte, Hermannsta<lt, 1836. 



vck a se h w e i fe n (bolygani, k6borolni) vagy s w e e, s e e (ten
ger) szótól; a szászok a si t z e n (ülni) vagy sa c h s, sa h s (rövid 
kard); a longobardok alabárdjaiktól vagy hosszu szakálaiktól; a 
frankok franke 1), (dsida) szótól; a marcomannokat igy hítták, 
mert a határszél (marca) közelében laktak; a vandalak nevöket a 
w a n d (viz) szótól nyerték, alkalmasint mivel kezdetben talán vala
meily folyó vagy tenger kiizelében lakhattak. 

Azonban maguk ezen elnevezések is igen határozatlanok, s a 
zavar még nagyobb lesz az által, hogy a régieknek szokásnkban volt 
a gyönge legyGziitt nemzetehe a hatalmas győzök nevét ráerőszakolni. 
Igy Plinius Vincliies-eknek nevez gnrópa' északkdeti részében minden 
népet, mivel akkoron ott a vandalak uralkodtak; mig Caesar e nép
törzsek közi)l számosakat a svévck közé sorol, kik ezen időtájban 
igen hatalmasok voltak. 

Még az iránt sem vagyunk bizonyosak, hogy a némelly szerző 
által emlitett sziivetségek valóban léteztek legyen, minő volt például 
az istaevonok szövetsége, mcllyhez a cheruskok tartoztak, kiket ké
sübben frankoknak neveztek ; az ingaevonok sziivetsége a friesekkel 
és chaucusokkal, a későbbi szászokkal; a hermionok szövetsége a 
svévekkel, marcomannokkal és késiíbb az alemannokkal; a keleti 
germánoké, melly a bUJ·gundolc, gepidák, vandatok és góthok egyc
süléséből állott; ezen szövetségek, mellyckhez a régi hetruskoké s a 
mostani schweiziaké hasonlitható, eleinte ellenállásul, majd azonban 
a római hatalom megsemmisitésére alakultak. 

E tájakon valóban nem találunk egyebet, mint egy csoport nép
séget, mellyek fölváltva, a mint a szíikség hozza magával, majd el
lenségek majd szövetségesek ; ezek viszontagságainak történetét nyo
mozni azonban ép olly lehetlen lenne, mint följegyezni azon változá
sokat, mellyeket a szél minden egyes fuvallata a sivatag hullámzó 
területén előidéz. 

Ugy látszik, hogy a második század kö1·ül e népek egynémely
lyike annyira tulsulylyal birt a töbLi felett, hogy nyolcz nemzetet le
het megkülönböztetni, s ezek: a vanualok, burgundok, longobardok, 
góthok, svévek, alemannok, szászok és frankok. 

') Pmmea. Némellyuk ez elnevezést a franc szótól "szabad ember" értel
méhen akartkk szftrmaztatni ; azonban, ugy Intszik , hogy ez elnevezés nem volt 
szol<ásoA a teutonoknál. Mftsol' a "franci" elnevezést a "je1·ilas"-t6i származtat
ják, melly sz6szftrmaztatás mellett szólm1k a germ11n tájnyelvekben kemény , vad • 

. ,zi.qnru értemén,rn,yel hiró .fi·P-k, frech, Vl'r.k, 1JI'Illl.IJ s1.ók. 
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SZH!o!ZOk. 
A ~z<iszukrúl 1 ), kik késöbb Nagy-Károlyt meg akarták ingatni 

az északi birodalomban, Taciius említést sem tesz, s Ptolomaeus tér
képeiu alig van megjelölve a cimbri félsziget H az Eibe torkolat;(. 
nál levő három kis szigct, honnan e nép elibzöt· kiinclnlt. ~~L:j kisér
letök a teng-<'ren kis, lnpo!:! é11 ala~::ouuy bárkákon~) történt, mellyekkcl 
könnyen lehetdt jú lliC~:-!Z(~ evezni fülfelé a folyúkou, s me Ilyeket neat 
volt nehéz egyikről a músikra átszállituui. l\lielött ;,tz ellenHéges par· 
toktól távoztak volna, a legkcgyetlenel>uiil legyilkolLik a foglyuk ti
zedt·észét, kiket e végn.! sorshuzú::~ utján szemeltuk ki. A hajózást 
mindinkál>l> meg:>zokvau, a nagy tengerre is mcrészkedtck s fenye
gették Galliát s Britanniát; a ::)zajnll és Rajmt folyúkon Iülfelé hatol
tak, hajóikat a Rhone vizét·e útték, tw•llyen lehajúztak a Közép-ten
gerbe s a Hercules OFizlopain keresztül vi,;szatértek jeges l1azájokba. 

Kezdetben csekély számmal voltak, ké:-;übb azonban, mi1liin ,-i

tézségök által hiresekké :; tengeri rablásaik folytán gazdagokká lij
nek, hadjárataiknál számos részveviíre találtak a Balti-teuger mellett 
lakó népségek között; ezek fölvették az i) nevüket és ltázusság· s a \'C· 

szélyek és vezetök közössége által szorosabban egymásho z füzödtek: 
igy k('letkezett a szászok annyira félelme:; népszövetsége, hogy a 
nyugati római biradnlom hat grófjának (comes) egyike kizárólag csak 
azért neveztetett ki szász határazéli kormányzóvá (c om es l i t o r is 
saxonici per Britanniam) s evégre kiilöu fölállítottcsapa
tok parancsnokává, hogy a tengei·i kalózok támadásainak kitett par
t,, kat védelmezze. Ezen határszél magában foglalá a szárazföldi Bri
tannia egész partterületét, hol n gróf székeit, Gallia északi és ny u· 
gati partjait, egészben öt tartományt, és a második Belgiumot (Bel
gica secunda). 

lHidön o frankok lakhelyeiket megváltoztatták, a szászok átkel
tek az Elbén, megszállották az eredeti Frankországot a vVeset· és 
Rajna l{özött s az ott maradtakat vagy leigázták vagy maguk közé 
fölvették; az országot Szászországnak nevezték el, s feloszlottak ost
phalakra vagy keleti szászokra Hannoverában, westphalokr11. vagy 
nyugati szászokra s angrivariusokra, kik a többi közé ékelv e a \V cser 
mentében laktak. 

1) Moeller, Saxone8; comm. histor·ira, Bel'iin 1830. 
') Quin et Armoric·us piratmn Saxrma tJ•actu& 

Sperabat, c1d peUe salwn snlcar~ britannum 

lAtou.s, et t~.Ssuto !flaucum ma1·e jindere lembo. 

Sidonius, Pnncg. Aviti 3 G !i. 
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!'héHk. 

A Fel-Dunától és a Fcl-H~jnát61 egél:lz a Visztuláig és a Balti
tengerig Jaktak a svévek (svá.bok) mint külön nemzet vagy népszö
vetség. Nyugtalanok es kalandozók lévén, a legkülönbözőbb körül
ményekben találjuk öket 1); egy reszök szövetkezik az alanokkal és 
vandalokkal Gallia és Spanyolország megszállása végett, a többiek 
összekevercelnek az alemannokk11.l, ugy hngy Hevök teljesen össze
olvad. 

A svévek és sz1tszok köziitt Inktak a frankok, kikri;J al:tbb ki
meritöleg fogunk sz!'.lani. 

l.oug·oluu·dok. 
A cheruskok, AnninillH h\ís lelkü szabauitási ki:;érlete s ennek 

!;Zercncsétlen ercdml\nye tiltal kimerülve nem tudták megakadályozni 
a longobardoh:at, hogy a Felső- W eseren feliil ne hatoljanak s egész n 
Hajnáig ne jussanak. -

\·nnclnlok. 

A háboru a marcomantwkkal kitört, midöu a vamlalok hason
lóképen közeledtek a birodalomhoz. Hihetü, hogy Csehországnak s 
Lausitznak egy részét lakták s két hordára szakadtak, mellyeknek 
egyike megtartva régi nevét nyugat felé vonult, a másik pedig h a~;
t i n g-ek neve alatt kelet felé fordult. A nemzr~t magva egyébiránt 
egész az V. százaclik az orHzágLau mara<.! t~). 

Jlurgundok. 
A burgundok, a VItUelalok testvérei:1), en~detileg a Vialhus 

i Odera) és Visztula között laklak; a III. !lzázadban azonban a gepi
dák által megtámadtatva, U:enHallilm átYonultak s az alemannok mel
lett letelepedtek, kikkel bizonyos területek és ~üforrások miatt gyak
ran háboruskodtak. Magas termetök által míndeu más get'lnan faj 
fölött kitüntek, valamint szoká~aik is kevésbbé voltak durvák, ruiért 
is Galliának nem igen sokat kellel-t szenvednie h~töréseik miatt, s a 

l) A mai Svábföldöu kivül még három létezett : egy földterület Antwarp 
közelében; Sziszek tájéka n Dráva. és Száva között, melly utóbbi az olaszországi 
keleti góthoké volt; végre Schweva-Gai!·n:J.lt neveztetett azon földterület, hova Sí
gtbert 5G8-ban 6000 sváhot telepitett le, hogy ellenálljannl< n harzi szászoknak, s 

melly Hall;>erstadt, Mausfeld, Stolherg és Hahenstein tájnib61 állott. 
2 ) Vesd össze: L. Marcus Hisloire des Vandales, d~puia leul' premiére ap

parition sur ·la scenP- historique, j usqu' n la de.Yt?·uct.ion de l eu.?· empire en. A,friqw. 

Dijon, 1836. 
1

) PUn .. Hist. nat. IV. 28. 



római birodalomnak hií szövetségesei voltak 1). A szabadságot miu
denek felett szeretve, törzsenkint éltek s h e n d i n- ek vagyis leg
idősbek parancsainak engedelmeskedtek, kiket hivatalaikból kitettek, 
ha rosz termés avagy más szerencsétlenség azt tanusitotta, ho~y az 
istenek előtt nem kedvesek. 

SIII'IIUÜIÍ k. 
Ezeken kivül megemlitendük a sarmaták, kiket Herodot, ki 

először szólott rólok, a seytháktól és amazonoktól2) származtat. Hip
poerates is seytha ercdetüeknek mondja öket lenni, kik, előadása sze
rint, barnák, kicsinyek, kövérek, gyönge testalkatnak és terméketle
nek voltak 3). Midőn Mithridates északkelet felől, mint későbben a 
góthok, Olaszországba be akart nyomulni, reábirta a sarmatákat, 
hogy a Tanais-on (Don) keljenek át és semmisitsek meg a seythákat, 
amí nekik hosszas erölködések után sikerült is (Kr. sz. e. 81.), mire 
e folyam hosszában egyrészről egészen az erdélyurazági hegyekig, 
másrészről a Visztula tot·kolatáig terjeszkedtek. Ezen felforgatást 
Plinius e szavakkal jellemzi : nA scythák neve elenyészett, s helyet 
adott a germánok- és sarmatákénak1)." 

Ezen győztes horda, melly az általa meghódított országra, melly
nck öslakóit azonban meg nem semmisítette, saját nevét erőszakolta, 
vándorló életet élt, a férfiak lóháton, a nők és gyermekek nyet·s bü
rökkel fedett szekereken, csordáikat maguk előtt hajtva; tej, hus, 
tészta és köles volt élelmök, ollykor lovaik vérével is éltek. Vas 
hiányában fegyverzetöket állatok szarvaival s patáival rakták meg. 
Egészen ismeretlenek lévén a gyalog harczolási móddal, mindegyi
kök több lovat vezetett magával, hogy min'dig fris lóra ülhessen. A 

nyilou és lándsán kivül kötélhurkot is használtak, melylyel az ellen
séget fogdosták. Még nöiknek is kellett harczolni, s a ki nem ölt meg 
egyetlen ellenséget sem, az becstelennek tartatott. A kard jelképe 
alatt tisztelt hadistennek embereket és lovakat áldoztak. 

Ezen sarmata népségek között különösen a roxolanok ésjászok, 
ezen hozzáférhetlen kémlök, tudták magukat félelmesekké tenni, kik 
ellen a rómaiak kénytelenek voltak a Duna és Tisza között egy falat 
emelni, a nélkül, hogy ez által biztosithatták volna magukat. 

1) Paul. Orosius, VII. 32. 
") Lib. IV. 110, 117. 
3) De aqua et locis c. 6. 

') Hist. nat. IV. 26. 2. V. ö Bayer , Ovnvei'SÍ01!es rerum scythicm~trn. A 
~zentpétervll.ri akadernia emlékiratában. 



fih•rrnanla. 

A tulajdonképeni Germania éghajlatát zorddá tették a roppant 
te1jedclmü mocsárok s a rendkivül nagy feoyli és tölgy erdlik, mely
lyek inkább vadállatok mint emberek lakhelyeiül látszottak alkalma
soknak. Caecina egy ingoványos terűletan működött, melly ma mát· 
teljesen eltünt. Sidonius Apollinaris i1ja, hogy az Elbének mocsáros 
folyamvidéke volt, s ugyanez állhatott a többi nagyobb folyókról is, 
mellyeknek pusztító kiöntéseik mcssze terjedtek. A hercyni erdő 
(Harzgebirgc) Germaniának kétharmadrészét fedte, a carbonari erdő 
a belgiumi Galliának felét, s a Feketehegy, a Spessart, a Harzwald 
és az erdőségek, mellyek Thliriugiától egész Csehországig terjednek• 
csak maradványai a nagy german erdöknek, mellyekben jávorszar
vas, ökör és bival nagy csordákban tanyázott, s mellyek most má1· 
alig találhatók északi Lengyelhonban és Svédországban. A házi álla 
tuk, mellyek ugyan nagy számmal de igen soványak és nyomorultak 
voltak, a nagy kiterjedésü síkságokon legelésztek, mellyeken ludak 
ruppant set·egekben éltek j és sem gyümölcsfák, sem rozs vagy árpa 
nem termett a hegyoldalakban, mellyeket most mosolygó szőlök dí
szítenek. 

A gennau mHgas termetü s erős testalkatu, kék szemekkel s 
vöröses hajjal•), a föld terményeivel, hussal és tejjel élt, winden to
vábbi elkészítés nélkül, s bizonyos erjedt italt ivott j ruházata nyers 
bőrből s durva gyapju vagy viszon sz övetből állott; a gazdagok 
testhez simuló öltözetet viseltek, a szegények pedig köpenyt, melly 
alig födé be a testet; a nük szalagokkal diszitett fehér tunicában 
jártak. 

Elkülönített kunyhókban laktak, mell.} eket rendesen valameily 
forrás, erdő vagy legelő közelébe építettek. N érne ll y ek a tél vagy az 
ellenség ellen földalatti barlangokban kerestek menedéket, minők 
még maig is lét0lmek j városaik alig voltak, s fallal keritve egy sem j 

ollykor terjedelmes pus:t;tákkal vették körül területöket, melly szo
kás az amerikai vadaknál is feltalálható s olly ezéiból történik, hogy 

1) Hic ego cui recitem nisi fiavis sc1·ijJla Uomllis 
Quasq1te alias gentes barbarus lste1· habet ? 

Ovid, de Ponto. IV. II. 37. 
Mixta sit haec (gen.•) q1tam11is inter C:mjosque Getasque, 

A male pacalis plus habet om Oetis. 

Vox je1·a, trux vultua, ve,·i.9sim(t lllm·tis ·i11wgo, 
Nun coma, non u-Ih• bw·ba, 1·esecta manu. 

Trist. V. VU. ll. 
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az ellen:;ég ez által eli·émittetvén, hit·telen megtámadásoktúl bizto
sitva legyene!{, Ezen élettnód nwgakadályozá, hogy ezen népeknél 
olly községi int!Ízményre fektetett politikai reud fejlíldjék, mint a rú
mniakn:íl s giirögöknél. A svévekuél tiltva volt az állandó lett~lepe
dés ; némclly népRégek uem ismerték az állandó birtokot, hanem a 
földeket minden évben ujb61 feloszh\.k a c~:~aládok küziitt tagjaik szá
ma és rangja sze ri ut; az aratás után a földek ismét a községre (a 11-
m e n d e) szállottak visHza 1 ). A törzseket tehát könnyen "tehetett egy 
helyről a másikra költöztetni, ha a szükeé~; ugy parancsolá. A szá. 
szok, burgundok és más néptörzsek ellenben a földmüvclést és álland6 
életmódot eléje tették a vándorlásnak. Némellyeknek szakasuk volt 
a földeket idönkint három é vig hevertetui, s ez l<'elsil- Németországban 
maig ;s divatbau van. 

A germánokilak nincsl'nek saját törtéuctiróik, lumelll csak ~~gye~; 
l1agyományaik, mellyek fenmaradtak, s későbbi okmány aik, mellyekLc 
c hagyom4-nyak is átszivárogtalc. A latinok ~ gör·ögök Leszeltek ró
lok, eleintén utazók jelentései után, majd Letörések folytán Brennus 
idejében, még késilbbcn lJCdig, midiin Caesar idejében a háboru hoz 
zájok tétetett ú.t, végre midőu a római birodalomnak estele Ezen je
lentések tehát szükségképen különböznek egymástól, minthugy c né
pek külállapotának minden korszakban másnak kellett lennie: de 
ezenkivül a latinok nem tudták Jrtegét·teni más, az övéktől eltérií tár
sadalmat, vagy pedig annak a valótól egészen eltérii értelmet tulaj
donitottak2). 

Azon törvények, mellyeket a germánok rómui területen történt 
letelepedésük után alkottak, egészben véve eredeti természetük ered
ményekint tekinthetök ugyan, mindazáltal a hazájokból való kiván· 
dorlás s a legyőzött népekkel való ,érintkezés jelentékeny kinyoma
tot nyert bennök; a honn maradtak igen későn gyüjtöttek össze más 
törvényeket3). A hagyomány ok azonban, eltekintve határozatlan vol
tuktól, talán fölötte régi tényekre vonatkoznak, mellyek a társada
lom fejlödésére előttünk egészen ismeretlen állapotban jótékony be
folyást gyakorolhattak. Helytelenül cselekszik tehát, ki minden meg
különböztetés nélkül akar nma törvények s hagyományokból egyes 
vonásolent kölcsönözni, hogy azokb 61 képet alkosson magának a ger-

') Ezen s~okáA maig i" f"nAII Szll.rdin iA ~~igetllu , <lllczál"a ll. km·mltny min

rlen tiirekvésének. 

') Tacitu i OeJ·;nani:á -járól szóltnnk 11 VI. könyv 350 lap. 

") Mint 1\ Sachsenspitgel (Sz!Luol'~z!Lg tiikr,,J 1:21 ~-35-ig: o\' n S.·h"'·r~•o, 

.!pie.qel (n ~vAbnlf tiiko-e) t 21;~ - R2. 
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mánokról azon időkorban, mellyLen legfontosabb reánk nézve őket 

tltUl\Jmányozni, tudnillik llílg)' VlÍntlod:\.saik korszakában. 

A gm·mi1nok ,·nlli•sn. 
A germ:Ítl\Jkuak 11<'111 volt papi o::~ztály11k utint a gnlln::!<Jknak, 

melly n renthzeres isttnti 1iHztdd gyakorlatábnn az egyes néptörzse

ket egyesitette; ez ok búl annyir•\ módosultak a különböző nemzetek 
között vándodó egyes tüt·zsek vallásai, hogy l'l tudósoknak minded

dig nem siket·ülltetett azokbúl egy egyHéges képet alkotni. Tacitus éK 
Caesar a genmíu isten~:~égeket görög istenek nevei alatt mntatják be : 

az Edda "okkal hivebben g·yiijté össze a német nemzeti vallás-hagyo 
mányokat, azonlJau e>~llk akkor, tuiJön e vallás már elcnyéRzett volt 1). 

A nép hajlamaival megegye:.~i\leg hitn•géje is egészen harczias. A kü

liinbüző néptörzsek külünvúlva •'s szétszót·va is megtartották ugyan
azon nevet a l0gfiíbb lény kifejezésére (Gott, Good an). Ezen egyet

len isten, Alivater azaz lnindenek istene, több más istenségre osz

lott. A német s angol nyelvheu a hét napjai maig Thyn, Wodan, 

T húr és F1·eya iíltennö neveit v illelik, melly nevek tökéletesen meg

t'dclnek az eze u félgömbön látható Mars, Mercur, .J u pi ter éH Venus 

bolygc'tknak es pedig, o. mi különösen megemlitendií, ugyanazon rend
Len. Herthá-nak, a földnek, Rügen~) szigetén egy, ezen istenniii·öl ne-

1) A germán hiLr"ge és kiilt.észet büvebb vizsgálóllá~ tárgyllit l<ép.,zik a 

következő munkákb11n : Studien von Daue und Greuzer 4 köt. - Grimm a t·~;i 

11émel költészel eredetéről s annak viszonyá1·ól az észak költészetével irt ~>gy jeles 

munkát, me Ilyben meglepőleg hE~bizonyitjll nz bsiai, görög é~ é~zaki hagyomá

nyok közötti rokonságot .. 

Számos észalti iró megkisérlé az Edda magyarázását 1 nevezetesen ruE:g~;ut

litendiík : Nyerust: ,.A skandináv hit1·eye szótám" dán nyelven Kopenhága 1816. 
P. H. Milller Saga- bibliothek, Berlin 1816; és JtJdcla, oder die Aechtheit de1· Asal
here, Kopenbaga 1812. - Mönter Die Odinische Religion. A nómetek közöl ön

álló munl<ákbRn és folyóirutokban foglalkoztul< e kérdéssel: Grimm, Deutsche 
Mythologie, Göttinga 183fl; Buschlng, Docen, Barth, Die altcleutsche Religion, 
Lipcse 1835 ; Lachmann , Bagon, Gotting, Görres, Beneke .... 

Mone egy teljes é~zaki mythologiát tett közzé : Geschichte des Heidenthums 
int nördl·ichen lo'uropa, Lipcse, 1822-2:i. V. ö. Helnrich Leo, tJber Odins Vel·
elu"Ung i-n Deutschla-nd, El'lnngen 1822 ; Magnusen Vete1·um borealiu.m mythologiae 
lexicon, Kopenhaga, 1A28; W. Milller, (/escki<'hle tie•· deu1.3chen Religion; Geyer 
Svea rikes Hoejder. 

')".,Ezen sziget ~zent erdejével (mond "gy kortársunk) 111ég létezik, g·yö

nyörii hely a Balti-tengeren s nove Riigou, hol n germánok nyelvét beszélik. Más 

nemzedék, más isten foglRiá el a régiek helyét, de a hagyomány fent-artá magát; 

' még most i~ mut~<iják az illegennek 11 M:o~eut erllöt, hol egykoruli egybegyültek 

tav&Rz~zal megiilni a fOI<l i~tMníi iir11wp~t. min·l •nf~l" ját.ékilkk>ll s honnét. a pap 
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vezett tónál embereket áldoztak, e tóba tudnillik tavaszkor egy fi
ucskát és egy szüzet dobtak. 

Ezen isteneken kivül minden törzsnek volt még saját istene, s 
vagy a természeti erőket imádták mint a perzsák, vagy pedig a hősö
ket és a védszellemet Irminsul neve alatt. Ha az Edelát és az isiandi 
hagyományokat mélyebben s közelebbről ,·izsgáljuk, több tekintet
ben összefüggést fogunk észrevenni a skandinav és keleti vallások 
között; azonban az északi zord éghajlat nem volt barátja a sok isten
nek és gyönyöröknek, s megelégedett a vadászattal, sen-el és szegé
nyes istenekkel, kiket az óriások legyőznek, Fenris farkas félelem
ben tud tartani, s végre kénytelenek ellenségöknél, Lok-nál, menedéket 
keresni. Még a kor sem menti meg öket s mindnyájan meghalnának, 
ha nem birnának Id una almáival; ha ezek elfogynak, a világegye
temmel el kell veszniök. 

Kezdetben vala az éj és a ziirzavar; de Ali vater, a teremtő, 
öröktől fogva egyedül létezett a végnélküli ürben. Ő teremté a jég
gel boritott Gínungapap földet, és a Muspelheim földet tüzes talajá
val, mellyet Surthur őriz, ki egykoron lángoló kardjával meg fog 
jelenni, hogy megtámadja az isteneket s a világot hamuvá tegye. A 
Muspelheim izzótüze áthat és felolvasztja az észak jegét; ez által ke· 
lctkezik Ymer óriás, ldt Odumbla tehéntlíl eredő négy téjfolyam táp
lál. Yrner egy éjen balkarjából egy férfit s egy niít nemz; lábaiból 
egy fiucska lesz, az 6riás, Hrimthurs óriások ősatyja. Odumbla egy 
dérlepte követ nyaldosva első nap hajat csal belőle, második nap egy 
fejet, harmadik napon egy egész em b ert, Bor (Bure ). Ez egy óriás
nak leányával nemzé O din t, Wili-t és W c-t, _kik egyesülnek, hogy 
Ymert agyonüssék. Ymernek folyamokban ömlő vérébe az óriások 
mind belefultak, egynek kivételével, ki feleségével egy hajón mene
kült, hogy másutt telepedjék le. Ymer husából alkották Bor fiai a 
földet, véréből a tengereket és tavakat, csontjaiból a hegyeket, fogai
ból a sziklákat, agyából az égboltozatot, mellyet négy törpe tart, 

a sokaság l<iséretében és örömujjongásai között szekeren vonult ld. Hertha · ten
gere fennáll még csöndes és mély vizeivel ; egy körded vizmedencze, környezve 
pbsitos halmoktól, mellyeket sürü erdők árnya föd. Az embert ennek látl\sára 
szent borzalom fogja el. Kevés élö lény tiLrtozkodik itt; s legfölebb egy csiirge
dezö forrás, vagy a káka között egy bukdácsol{> vatl récze nesze zavarja meg az 
ünnepélyes csendet. Az északi részen van a régi város magas falaival s a fasor, 
hol az istennő szobra tiszteltetett. E helyen ma sás és káka terem ; de oltár tö
redékek s áldozati kövek maradványai emlékeztetnek a régi imol!tkra. Innen mint
egy ezer lépésnyire elénit tftrnl a tenger, Htnbhenkammcr elöfol< és a König-stnhl 

magas oszlopaival, '' 
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agyvelejéből a fellegeket, szempilláiból egy kerítést védelmül az 
óriások ellen, Muspelheim szikráiból a bolygókat és csillagokat. 

Az óriások országában élt N orv, ki az Éjt (Nott), és ez a Nappalt 
(Dagr) nemzé. Az Éj átfutja az eget egy ménen, melly minden lépés
sei megrázza zaboláját, a lehulló tajték a harmat. A Nappal vad lóra 
ül, mellynek sörénye megvilágítja a földet. A Nap és Hold két szép 
gyermek, kiket Odin, atyjoktól elrabolt s kik menekülnek szakadat
lanul két ragadozó farkastól üldöztetve. 

A föld pusztán hevert, midön az istenek Asgardból jöve sa ten
ger partjára érve, két uszó ágacskát pillantottak meg, mellyeket a 
vizből kifogván Ask- és Amblá-t alkották belőlök, kiknek Odin a lel
ket és életet, Lodur a vért, nyelvet és érzékeket, Enir a szellemet 
és mozgást ajándékozá, mire ök Midgardba tétettek át. 

Az istenek Y gdrasil, a világon létező legnagyobb kőrisfa alatt 
gyülnek össze tanácskozás végett, mellynek ágai eltakarják a földet, 
teteje az égig ér, gyökerei a föld közepeig nyulnak, egyike egész a 
pokolig hat, másika az óriások országaig, a harmadik pedig az iste
nek lakáig. Az istenek országában fakad a bölcseség forrása, melly 
Ymernek tulajdona; Odin ízlel belöle egyik szemének árán. Közel 
mellctte van a mult forrása, hol az istenek összegyülnek s itéletet 
tartanak; itt sodorják Urd, Verdandi, Skuld (mult, jelen, jövő) cson
tos ujjaikkal, a n o r m-ok vagy parcá-k között ülve, az emberélet fo
nalát, nagy guzsalyukra gombolyítják s egy vas ollóval elvágják. 
Az Ygdrasil ágain ül a sas, melly véghetlen dolgokat tud, a fa tövénél 
egy kigyó rágja annak gyümölcseit, s a kettő között ide s tova sza
ladgál egy mókus, az egyenetlenség magvát szórva : négy szarvas 
felkuszva az ágakra rágja hajtásaikat ; s a midön megérkezik az 
istenek szürkülete (a világ vége), levelétől meg fogják fosztani e fát. 

Az istenek pompás házakban laknak arany os falakkal és ezüst 
födelekkeL Odinnak van ezenkivül városa, melly fénylik mint a nap, 
az Alfoktól (Alfen), e szárnyas fénylő szellemektől körül repkedve. 
Az istenek a szivárványt építék maguknak a földdel való összekötte
tés végett; azonban egy egy tüzbarázda annak közepén megaka
dályozza az óriásokat, hogy azt közlekedésül használhassák. Az is
teni sereg minden nap végig lovagol rajta; egyedül T hor kénytelen 
gyalog kisérni öket, mert olly nehéz, hogy nincs ló, melly elbirná. A 
tizenkét nagyobb isten kőzött első O d i n, a csaták istene, teremtő, 
romboló; az égi tanácsban elnököl, emelkedettebb ülésen foglalva he
lyet, honnét mindent észrevesz, mi a világon történik; tizenkét neve 
van1 s az Allvater nevet jogtalanul bitorolta ; egy nyolczlábu lovou 
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nyargalja be a levegöt. A harczol!ok neki szeutelik azok lelkeit, ki
ket megölnek; észrevétlenül a harczolók közé elegyedik, de a tüz, 
melly kebleiket hevíteni kezdi, c8akhamar észrevéteti jelenlétet; a 
legyőzöttektől eltávozik s lándsáját a győzöknek kölcsönzi; a bevég
zett csata után a 'Valkirek, szép (;B nagy nök, kik az iitközete~nél 
jelen vannak, az elesett hősök lelkeit hoz:~~á viszik. V állain két hollót 
hordoz, mellyek minden 1·eggel a földet átrepülik B délben hozzá vis;"
:;zatérnek, hogy megsugjanak neki mindent, a mit láttak. 

Talán hibásan CKerélik fel Odint Wodanual, rnert egy késiibbi 
clesküvési formában, melly a szászoknál hehozatott, mirlön a keresz
tény vallásra tértek, a többi között ez áll; "~~n le111nn!lok minden ör
dögi müriil szavakban, 'l'huanael'l·ól, Wodanról, a szás:-. Odinról s az 
ii valamennyi átlwzotl társukról•)." Ezen háromságban Od in amenny-

. dörgés istenétől és W od an tól megkülönböztetik s szásznak mondatik; 
azonban még nem sikerült a német tudó~;ok kutatásainak a hagyomá
nyos emlékekből ennek történetére vonatkozólag fölvilágositást nyer
ni. Azon vélekedésben vol lak, hogy Odin Svédországból jött Szász
országba kormányozni, s mint ősatyja az uj királyság uralkodóinak 
Sigthuna fővárost alapította. 'l'alán I'Öviddel Krisztus szülctése előtt 
élt, midiín a rómaiak még Germániától nem féltek, scm azt nem fe
nycgették, miért is nem Yolt tudomá!luk azon változásokról, mellye
ket Odin ezen erdiiségekben clöidézctt2). Mint harczos és költő lé
nyegesen átalakitá a nép vallását s költeményeivel s kardjával egé
szen uj hitregét alapított, vagy azt módo~itá. 

Mások azonban, nagyon gyönge bizonyitékokkal, azt állitják, 
hogy Ázsiából jött Skandinaviába egy csapat eién, mcllyet Mithrida-

') Ezen eleHkiivési forma, mely•'t Nagy.K!troly parancsolt n Rdtszokra, a 

n\gi nyelvnek emléke : 
Foraacilis tn dioholae '! 

Fel. Ee forsacho dioholae. 
End a lium dioholgelde? 

Fel. End ee foreacbo a lium iliobolg!llile '! 
I<:nd allum dioboles werkum ? 

Fel. End ee foreacbo allum dioboleH werknm, end wordmn; Thuan-.er ~nd 

'Voden end saxn Ot .. , end allom thew unholrlum, th~ hint genobtA sint. 
Következik a hitvallás. Ap. Pertz II. 

') Strabo és Jornandes bizonyoK Ooe,neu.Yrol vag'y Decocn~1w·ol beszéln~k, ki 
~ulla dictatoraága idejében Berebiatesh~~. a getá.k l<irályfthoz m0g·y, • az övével 
egyenlő hatalmat követel magÁnak. A geták hatalmát Germaniának nngy ré~ze 
fölött kiterjeszté, törvényeket alkotott, h1ih-srsz<,fet, mnr{,JI, tPrnHI•zr.: Imr t, <'sil la· 
gászatot tanitott ~ a fe,Jtámndt Znmolxi~nak tartatott. 
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tes szoritott ki helyeibőL Sokkal valószinübb az, hogy e nevet külön
féle személyek viselték, kik közöl az utolsó, véletlenül góth eredetii 
lévén, épen azon idő tájban, midön a góthok a keresztény vallást föl
\'ették, visszavonult Germánia belsejébe, hogy a nemzeti szokásokat 
és vallást ápolja_ Hogy a halált meg,•etni tanítsa, egy nyilvesszövei 
keresztül s1:nrta magát s meghalt, teste nagyszerit máglyára tétetett 
s azután az iHteuek közé soroltatott, kiknek titkait fentartotta. 

Ezen refonnator talán i~;merte s gyakorolta azon biivészetet .• 
welly még ma is hiresekké teszi Sziberiában a Scham~mokat és Grön
landban a1: A nge1·ok-okat; mirc az Eddába H egy hely elég világosan 
czélzást tesz c ~<za vakban: "Tudja gyógyitni a lwtegségeket, llleg

tompita ni a:11 ellenség fegyverét, széttörni a foglyok lánczait j tekin
tete megállítja a leveg(íben a nyilakat, visszaejti másokra az ellene 
szúrt átkokat, kioltja a tüzet s a haragot az ellenség keblében j pa
rancsol a forgú~zélnek, lecsündesiti a hullámokat; tekintetének hatal
mával legyőzi a gonosz szellemeket, életre hoz1:a a fölaka8ztottat j 

nehány vizcseppet öntve a csecsemöre, azt sérthetlenné teszi." 
Odin után Thor következik, az erő és mennydörgés istene j vr.s 

keztyüi vannak, mcllyeket senki más nem viselhet, egy öve, melly 
erejét kettőzteti, egy csodálatosan hatalmas buzogánya, melly vissza
tér hozzá, ha az ellenségre flobja, s egy, két kecskebak által vont 
szekere, mellynek zörgése idézi elő a mennydörgést. 

Freyr kormányo:~~za az esőt, a szeleket, a nap futását s bőséges 
aratást szerez, melly okból a germánok nyár kezdetén szobrát sze
keren a mezökön körülhordozták. Olly éles kardja van, hogy ketté
vágja vele a pánczélt és sziklát. Egy napon kedve kerekedik Odin 
trónjába lépni s innen áttekintvén a világon, az arany, a paloták, a 
sörös kancsók wellett ülö vidor társaságok nem tesznek reá semmi 
benyomást, de annál hatalmasabban megragadja egy szép szüz, ki 
iránt lángra gyuladt szerelme elrabolja minden nyugalmát. Barátjai
nak bevallja e szenvedélyt, s egyikök megigéri neki a kedves birto
kát, ha kardját neki adja j ő megteszi ezt s ez okból az itélet napján 
fegyvertelenül fog megjelenni 11 legyőzetik. 

Ezen háromság után következik: Niord, a germánok Neptunja, 
ki a tenger elrejtett kineRei t váJenezei között kiosztja j Tyr a har
czosok és bajnokok istene; Orga, az ének és költészet istene, ki 
nyelvén .viseli a bevésett runokat, s Idunát, a megtestesült költészetet 
nöiil veszi, kinek arany almái az isteneket a kortól és haláltól meg
ovják. Heimdall, két nőtől s:~~ületve, őrzi az égi hidat s finom !átér-
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zéke olly éles, hogy ezer mérföldnyire a legkisebb madarakat meg 
tudja különböztetni, a legelök füvét s a juhok gyapját nőni látja. 

Baldur, jó és szeretetre méltó isten, a jónak elve s a szépnek 
eszméje, egy éjjel azt álmodja, hogy meg kell halnia, és eibeszeli ezt 
Odinnak, ki lovát megnyergelteti s alászáll a pokolba, hogy megkér
dezze a jósnöt; ez csakugyan megerősiti Baldur álmát. Frigga meg
igérteti magának minden lénynyel, hogy nem fognak fiának ártani; 
azonban megfeledkezik egy fácskáról, melly nem rég ültettetett el a 
\V al halla mellett. Lok, a ros z szelleme, kitépi azt s egy napon, mi
dön az istenek Baldm·t tréfából lándsával és karddal üldözik, a fács
kát a vak Handernak adja, ki nevetve üti meg vele Baldúrt s megöli. 
Ég és mindenség siratják; fényes temetést rendeznek, s az isteni hul
lát szolgáival s lovával együtt clégetik; az egész természet gyászba 
öltözött, ennek látására megindult a Halál s beleegyezik, hogy Bal
dur visszanyerje elvesztett életét, ha minden lény, legyen bár élö vagy 
nem, öt siratni fogja. Odin egybehívja a teremtést, még a kövek és 
növények is sohajtaznak s könyeket öntenek, csak egy öreg nö nevet 
gunyosan s állitja, hogy ö soha sem fog sirni : ez Lok, ki meggátlá, 
hogy Baldur sirjából feltámadjon. 

Widar egy napon meg fogja ölni Fenris farkast; W alis hatal
mas i jász ; Uller ügyes korcsolyázó; Forseti kiegyenlíti a pörleke· 
dőket. 

Ezen isteneknek tizenkét istennő felel meg. Frigga Odinnak fe
lesége. Frcja a szcrclem istennője, Odhr-nak nejévé lön, ki öt el
hagyja, hogy utazhassók ; a nö keresé mindenfelé mint Isis s a hűség 
arany könyüi vel siratá. Eyr megfelel a görög Hygieának ; Gefion 
a szüzeket védi; Lorna szelid és jóságos s legyőzi azon akadályokat, 
mellyek a szerelmeseket különválasztják ; V ora (V or) tudja a jövőt; 
Snorra (Snotra) a tudósokat pártfogolja 1). 

Az istenekről való hittel párosult erkölcsi eszméje a megjutal
mazásnak és büntetésnek a W al hallában vagy Niflheimban. A \Val
hallába 500 kapun át juthatni, 432,000 harezos lakja2), kik harczol
nak s azután a szép Walkirek által szolgáltatva, lakomát tartanak, 
Eidrun kecskének tejét s tiszta sört isznak, s egy vaddisznó busából 
esznek, melly minden este ujra egészszé lesz; Odin iszik, azonban 
nem eszik, s az ételt az öt követő farkasoknak adja. Niflheim, a po-

1) Lásd Marmier-nak Islandról irt munkáját. 
2) A chaldaeusoknak 432,000 figyelési év ök van; az utolsó ind yoga ha

sonlag ennyi ideig tart. Berosus és Syucellus szerint a teremtés és vizözön kö
~ött 432 1000 esztendő folyt le. 
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kol, a sotéL-ég lauyája a legtúvolibb és;o~akun, mellyet tizen'két folyó 
hasit; rnidön Hanll'Hlr (llermoclr) o!la llll'nt, hogy Baldurt felkeresse, 
kilencz éjen át fekete gllúmoktöllakott, öriikösen setét völgyekben 
haladott.. Ide a gy:ívák jutnak, az.)llb:tll ne111 kell kí11okat kiállaniok'). 

Lr,k (Lokis), a gonosz szellem, ki csak a roszban leli tetszését, 
a régi dualismust kl:pviscli: az istenek ollykor igénybe veszik szal
gálatát ravaszságaórt, ií azonban kijütszsza öket. foligyatól két fia van 

') A Volupsa k<h·et.keziíleg rajzolj>~ a vilr.g vég.'·t (Bartholin, Antiquil. Dan. 

lih. 2. r. 14): 

Domurn ,,/m·e vide/ 

Sole clm·iM'<' 
Au1'o leetam 

In Gimli; 
/(,j pml,j 

l'opuli ltabitalJUnl 

Et per saecula 

Gnudio fntentw·. 

Tu.m }n·orlit polens illr
/nelante divino judieiu 

Validus e snpe1·nis 

Qni omnia 7·egit ; 
Hic sentenfiam je1·t 

Et cau.•as di1·imit; 

Sacra fata .9/atnit , 
Quae duraiJV.nt. 

Domum stare vidit 

A sole l'emotam 

In N astronda ; 
Ji'm·es l,o,·eam speclant; 

Deslillant veneni ,gui/ae 

lnt1'o per fenestras ; 

l l ae c contexla est dom us 

Spinis ~mpentinis. 

Ibi vadm·e vidit 

Rapida fiuen/a 

Vi,.os pe1ju1·os 
Et si cm·i vs, 

Et qui alte1·ius velTicant 

Aurem con.j-ugis ; 
Rodebant ibi Nidoggu• 
liiortuOJ'Um cadavera ; 
[,aniavit lupu., viros. 

Nostin adhuc ~ aut quid 1·ei geritu1·? 

A mflsorlik vcrs~zakot, mintan némPily cod~>xhen hiányzik, ugy hiszik, hogy 
a kere•z!ény<·l< ,znrták voln·1 közb0. 

VII. 2 
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t> egy órfátSnak leán)·ával hál'Om :;zörnyet ncmzelt, tudnillik Midgard 
kigyó t, me ll y a fiild körül tckcrtizik, X e lát a halál istennüjet, ét> Feu
ris farkast, Az istenek megkötöztek ezen ellenségüket, s Thur meg
fogá és három sziklához kötözé saját clsösziilött liáuak bclcivel, az 
egyiken vállai vannak, a másikon czumbjai, a harmadikhoz . térdei 
erősitvék, s feje fölött egy fölakasztott kigyó méreg-csöppeket hullat 
reá. Neje, Sigya fölfogja ugyan egy csészévcl a mérget, azonban mi
dőn az edény megtellett, rnig azt kiönti, a mércg Lok arczára csepeg, 
ki a fájdalom folytán megrázkodik, s ez okozza a füldrengéseket. 

Lesz idö, hogy a rosz szellemek felül fognak kerekedni,s ekkor 
három tél következik egymásra, éhhal:íl, dögvész, test\ éri vérontás 
és földrengés fogja c földet meglátogatui ; az ueeán elönti a világot, 
s hullámain Naglfari nagy hajiln, llll~lly a halottak kö1·meiböl készült, 
az óriások az istenek üldözésére indulnak. Mid:;nrrl fölkorbácsolja a 
hullámokat s rnérgét a levegübe föcskend1~zi j Femis föltátja áll
csontjait, mellyek egyike a földet a 111ásik pedig az eget érinti j Lok, 
a rombolásnak vez(•tője és Snrtlmr követi iít. Megtámadják az égi 
erősséget, az isteneket legyőzik, a világ láugba bond, az emberek el
vesznek: ekkor föltámad Baldur, Allvator egy szebb (•s !'zelidebb 
földet teremt, a Napuak fia megvilágitja azt, egy a vc:m:Jy elől me
nekült ernherpár a földet ujra bPnrpl'siti, lltPIIy mindnn f<iradozás nél
kül te1·emni fog gyümölcsöket. 

Ny•·l'l:i fölfogásukkal azt hittél(, hogy az istenek, kiket ök óriási 
tct>talkatnaknak képzeltek, nem fémek be emberi épülctekbe, ez ok
ból a gel'l1u1nuk nem emeltek templomokat, s azon hierl.clernbeu vol
tak, hogy az erdők borzalmasságában, a mngnslntokon ~ a folylik zu
gásában az ii:!tenség szava nyilatkozik. 

A papi hivatal nyilvános ható~ág \"l.!t. A papok tarták femt 
énekekben a történetet s a hősök dicsr\reteit, mellyekkcl má:>ukat 
harezra lelke~:~itettek j mig a va,llás teldntélyévcl rendben tarták a 
gyüléseket s csendet tudtak parancsolni a nyugtalankodó fegyveres 
tanácskozásoknak Minthogy rninden hatalmat istcntiíl credettnek 
tartottak, senkinek sem állott jogáhan a szabad cmbCI·t életétől meg
fosztani, az itélet szentesitése az istcnségtiíl filggiitt, mellynek kép
viselői a papok voltak, kik maguk hajták végt·e a halálos itéleteket 
is, Ők állapitják meg a vétségeket, rendezik a párbajt s a kiegyezé
seket; kiszolgáltatják az igazságot, mdlyet Isten nevében gyakorul
nak j őrei a tulajdonnak, mellynek csak a vallás szabhatott határo
kat. Rejtélyes eljárásukban Istenre hivatkoztak. Törekvéslik volt a 
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bL:ke fenl!trbí;;a j a fcgyYcn:kd iírizct alatt tartották s csak az ellen
ség közelcdtére szolgúltatt:'d' ki. 

A kiváncsiság a jöYÖt isrncrni, lllldl y rendesen annyival nagyobb 
szokott lenni, mcnnyivel csekélyebb a Lc·htség annak megitélésére, 
a mn(larak éneldésérwk s röpténck, a lovak uyeritésének, a fo
lyók zugásának t:s ürvónyeik morajtínak, de még iukább a hold vál
toz:baiuak észlelébérc birta iíkct. Ollykor megkérdezték a sorsol a 
párbaj által j azon bitbcn, hogy az istenség az embernek minden 
egyes tettcit vrzérli, ugy véld~cdtek, hogy az világos csoda által 
fogja t!yilváuitani akaratát s az igazságot j innen veszik eredetöket 
az is t c n i t é l c t ek, mdlyek kósüoben egész Európában divatoztak. 

Papjaik, mint ez a pog:l.uyolmál szokott lenni, részint, hogy a 
remény és félelom hatalmúval a szellemek felett uralkodjanak, részint 
giígös jt'llemöknél fogva az imádsúg és oktatáson kivülmég más ha
talmat tulajdonitottak magoknak, tudnillik az elemek feletti uralko
tlás titko:; mcstersf.gét. Az Edda egyik énekéLen egy költő azzal di
csekszik, hogy hét egt'sz éjen :it volt egy fúra felakasztva, halálosan 
mcgs(·besitve s Odiunak felajánlva: melly idi:í alatt ajkai sem kenye
ret sr.m mél1slirt nem érintének j de elsajátitá az istenek titkát, a bü
völést, s a h·gfelsiiLb tchetsógduc tdt szert. "Miudcuekelőtt olly éne
koket tuduk, mellyek a vitizálkodások, kellemet!ouségek s az élet 
mindcn keserliségei ellen ovnak. Ha az emberek lánrzokra vernek, 
a bilincseket verseimmel összetörü11t. Ha meg akarom Ulenteni hul
lámoktúl h:í.nyatott h:\júmat, a szeleknek parancsolok s a tengert le
cseudl'sitom. lia meg· akarom nyerni egy leány szivét, kieserélem lel· 
két, s vezetem tetszéscm szeriut a hókaru hölgy akat·attít." 

.-\ magia szerzöjoül Odint tartották, ki annak titkait az Asokkal 
későbben p~dig a pupokkal közlé. Az igazsúgos és jótékony istenség 
eszméj ét ~~ sz(' ri ut elhom:Uyositák egy észellenes hatalom fogalmával. 
A közn(:p r) képeket rnég jobban dferdité s emberáldozatokban s faj
talar;kodtisokban hitt kötcb;s\-génck elcgd tehetni, mellyeket Freya 
példája szantelt meg. 

·Í<~venkint három nagyobb ünnep tartatott, őszszel tudnillik, 
nyáron és télen, melly alkalmakkor elitélteket, foglyokat s perzsa szo
ká:;ként néhány fehPr lovat öltek le: a vért medenczék ben fogták föl 
s egy pap beföcskcndé vele a népet, me Ily köz t sört s a leölt lovak 
husát osztották szét. Még nagyobb ünnep tartatott minden kilencze
dik évben Skandináviában, hol 90 ember, ugyanannyi kakas, kutya 
és paripa ·öletett le. 

Ámbár Nagy·Károly erőszakkal elnyllmá Odin vallását, mind-
2* 
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11záltal feumamrltak Jueg•s ncm1 nyomai. Az.ou üuuep, mellycl a föl
tll'SZ tavas~tlzal az ujévct megiilé, más jelentiíséget nyert, rlc fenma
radt a májuHi s a pünkösti ünnepek uémelly szertartásaibau: Német
o•·szág némP.Ily vidékcin még ma is nagy tiizekct gyújtanak a hegye
ken a leghosszabb napon (.János napján), mi az elemek egykori tisz
teletére cmlékeztet; az öreg tölgyek, a titkos körös 1 a hajlékony 
füzfa még nem veszték el a paraszt szemeiben a rejtélyes erőt, mely
lyet nekik a pogány papok tulajdonitottak j s Valpurga éjszakáján 
még mindig hallani hiszik a szellemek körtáncznit, mint Odin W al
hallájának idejében. 

Az Edda szerint Heimdall, Odinnak tia, LeLsnmgalván a vilá
got, három fiut nemzett: az első volt a szolga (T h r a e 1), fekete, ke
zei durvák s púpos hátu j a második a szahad (Ka r 1), vörös hajjal,· 
szines arczczal s csillogó szemekkel j a harmndik volt a nemes 
(J a r l) 1 tekintetc átható mint a sá1·ká1Jyé, arcza piros, l1aja ezüst 
Rzinü. Mind a báromnak voltak ulór{aik, szolgák, sz;ahadok ~s neme
sek mint magnic A neme'! többi fiai a uyilvcs,;ziikct küsz;iiJ-ülték, lo
vakat tanítottak, lánrlz;sát forgattak; végre volt a király (Ko n r), 
ki ismere az istcm'kct, érté a maoarak éneklóscit, a t!'ngcrt l<>csen
desitcni, a tiiznek paran('solni sa f:íjrlalmakat enyl•it<"ni tn1lta. 1) 

Ez volt a skanrlináv nép kt>zrletlcgr~s alkotmánJ~a, mPly a főbb 
német fajok ban vissz;atli k riiz;ödötl. V a Iam i nt majdnem m ind en régi 
népnél, nálok is azt találjuk: egy isten mint atya s há1·om osztály. 
Valúban B teljesen szahad csak ll f(inük (c e o r l , j a r l) vo It; a töb
biek, kik tiíle fiiggtek vagy ~z;abadok ( wehrmann) voltak, vagy szol
gák, s a gyermekek az apa :Uiását követtók. Egyébiránt a hirtok nél
küli Bzahadok B a földbirtokosok kiiziitt., hol illyenl'k l~tcztck, annyi
ban volt mégis l<ülönség, hogy a g·_yiiléscken e><ak t'Z utríhbiak birtak 
tanácsadási szavazattaL Ez alkalmasint a hóditásnak volt egyik áta
János m·edmtSnyc , a gyöziík képezték az uralkodó o~ztályt, a fölrl 
('gy 1·észc a meghódítottake volt, kik a hó!litóknak dolgozni tartoz
tak. A nagy birtokok cz;ck tulajdonai voltak, valamint a papi hivatal 
is, s kiizöliik választattak a kir:Hyok 2) is j a tiihbiek a háboruban 
sz o igáltak l i t i vagy l e u t e ne,·ezd alatt, vagy pedig a földet mii
velték mint gyarmatosok (e o l o n i)~)-

1
) Edda Soernunda•·· Rigsmul. 

') Rege• ex nohifitate, tlnr,es e:r viriute sumunl. T acttus e. 7. 
') Ezen három osztály fenállott ~ •~"-•~oknál egész N~gy-Károlyig·. Sunt 

inte•· illo.<, 'l'''. gthelingi, -•unt '[Mi Frilingi, s_unl '[Ui Lazzi eorum linqua dicuntur; 

latina vei'O lingua sun! nobiles, ignnhiles at'[ue .yPn•ifn. Nithard, lfi.,l. Fromcrw•rm 
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A neme:;ség, volt legycu ez vallási patriciatus Yagy a családok 
és gnífok kiváltsága, ugy látszik, nem volt egyéb személyes kitünte
tésnél, melly a kormányzásban vngy az igazságszolgáltatásban nem 
birt kiYáltsággal. Emellett mindazáltal mégis volt Tl(\mi hivatali ki
níltság kiitve Jt,Jzz:'L, mint a rúma i polgát·oknal, kik a jus o p t i rn i 
jogával éltek. A ltcme:sek uem vehdiek szaba<lt~kat nöiil, s ezeknek 
tiltva volt szolgákkal keln i ib sze •). 

A szabadok kt'~pezik a gerutan alkotmány valúdi alapjfit j ezek 
mindcn jogokkal élhetnek.~) A gyarmatosoknak volt házok és család
jok j élethosziglan n fiildl.üz kötve, tuüvelik azt rninden egyéb teher 
nélkül, mint hogy tartozunk adllzui u.-oknak gyümölcsöt, barmot vagy 
ruhakelmét. 

.-\ !IZOI!~jllk. 

A szolgáknak három IICilt(l volt: a tul~•jdonkt·peni rabszolgák, 
a hadi foglyok, és az adósságl)k miatt, többnyire játék folytán, sza
badságuktól megfosztottak. A't. ut· fiiltétleniil r<'Hdelkezett felettök, 
eladta, elajándékozta, megi'llcthette. A házi rabnolgák a tiibbiektöl 
c,;ak foglalatos»ágllk :Utal kiili.inhiizuek, melly valamolly mcsterség 
gyakorlásában, az lll' :;zolgálatáLau, vagy aLlnLn :Uiutt, l1"gy uraikat 
a háboruba követték. A rabszolgu, lm megtakarított annyit, magát 
kiválthatá s a íölszahaditottak osztályába lépl1etett, anélkiil hogy ez
által szaba<l embet·ré (g e r 111 á 11) l(~tt vagyis, lwgy a polgári jogok 
teljes él VPzctébe lépett vo huL. 

A szolgák, fölszaha\litottak, niik, iiregek, heteg~sek végzék a 
mezei s egyéL sziikségeA kézi tnunkát, <; a szabadoknak engedék a 
háborut foglalkozáf;u], a vadászatot Mvezetiil s a mblást kereset-águL 
' Eletmödjok !tat·czias volt, illyen volt tehát alkotuuínyuk is. fia az i~ju 

lib. IV. La;~;zi, Litti, é• La•si rég·i t'lne\·e:t.t\•~ volt a gyarmatosoknak (coloni), 

miböl a Leule Upzödött. 1/ö,-ige nevezel rik i~ \"Olt a clien•-se\ analog szóképzés 

szerint; K} • .,.,v annyit te•z mint hallani hö,·e.rt. 
1) A szászokról. kik Oennaniál,.\1 m.\g ki nPm vándoroltak volt, igy ir 

Eginhard: "Igen sokHt 11dn~tk IIC'mz..t"~gökrc s nfmcsségökre s nagy gondrlal ügye

keznek megovni a vér tiszt.ashgát. EY-ért lalfilhatni nálok olly nagy hasonlatos

ságot az ~rcz- éH haj•zinre, vallunint az alakra uézve. A nemzet négy osztályból 

áll : nemesek , szabadok , fölszabadítottak és szolgákból. A törvény nem engedi, 
hogy valaki húz1.-ság által oszthlyából kilépj<'ll ; a ki mnga~h rangu niit vesz el, 

hnlállal lako'!." Adamus Bremensis. His!. li h. J. 
') "A. szabadok képezik a fl; ré<zt 418 a nemzet téstét; u nemesek ugyun

azon kiváltsflgokkal bimnk, mint a szabadok, rle nagyobb kiterjedéssei; • ez ok

hól minrl a n~me~Pk, minrl a f.,jPdelmPk ~z>thnrl PmbcrPkn"k neVP>ltet.nek," Grimm, 
H•rh!Mtll-.l'lltii1nf1·. 
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vitéz tett által kitüntette magát, atyjától vagy más elökelö gennautól 
nyilvános gyülekezetben lándsát és pa j zst kapott j ezen fegyvereket 
ezután nem tette le többé s fegyveresen vett részt a lakomákban, a 
törvényszékeken, a gyülésekben, az áldozásoknál és játékoknál, es
küdött reájok mint valamelly szent dologra s azol;;at is, lovát is' ma
gával vivé a sírba. 

A szabad földbirtokosok nal{ kötelességök volt a lwdiszolgálat, s 
nemzeti há boruk alkalmával behívattak a zászlókhoz a h:1za védel-· 
mére. Századokra voltak osztva, mellyek rokonok búl állottak, hogy 
egyesülve a csatában nagyobb vitézRéget fejtsenek ki kedveseik vé
delmében, kik szemtanui voltak minden egyes kitiintetésnek. A tá
madásnál hegyes lándsákat, hajítódárdákat s nyilakat hasznAltak, vé
delmül nagy de törékeny pajzst, mellyet elhngyni a legnagyobb gya- · 
lázat volt; csak kevesen ha~ználtak pánczélt s még ritkábban sisa
kat; a gyávaság és árulás nagy bün volt. A partbusoktól abban kü
lönböztek, hogy a kéztusát szerették, bizva személyes erejökben. A 
hadsereg zömét a gyalogság képezte , mellynek kiizepette harczoltak 
a lovasok. A támadást lármával s roppant erövcl intézték, azonban a 
hadifegyelem nem tartozott katonai m·ényeik közé. Ollykot· né:nelly 
nemes fegyveres csapatot alakitott védenczeiből vagy ollyanokból, 
kik a kalandokat s hadiéletet jobban kedvelt.P.k a nyugalomnál s 
munkánál, s betört idegrm ot·.szngokba. 

Sokan a bennszüliitt amerikaiakkal akarták a get·mánokat össze
hasonlitani s elég tévescn, mcrt valóban nagy kiilönség van azon 
ruély tudatlansng köz1itt, nwllybe amazok siilycdve voltak, s az ugyan 
ki nem képzett de fejlődésre képes müvcltsége közi.itt olly népnelc, 
melly ennek há1·om lényeges elenJével birt, millyenck a vas, me ll y a . 
földet müveli, a vachtk s ellenB(·I!· elleu ft~gyvet"t szalgáltat; a pénz, 
ruelly a legtávolibb népekkel Ü'lSZ•~kiit tdésbe hoz j s az irás, me Ily a 
multat a jövővel összeköti. 

i\ g·t•J"IIIIliiOk jt•Jit•JIH'. 

Má;:részről Tacitus a tLllságig dicséri a genuanok erkiiiesi jó· 
ságát, hogv a rómaiakat ezért szemrchányással illesse j és a Szent 
atyák is ezek fölé állitják amazokat, mcrt nem osztották az ö tulfino
mult romlottságukat. Különüs vonások hiünyában föltehetjük, hogy a 
germánok kevés vagy különös köriilmények által feltételezett kivete
lekkel valamennyien az erkiilcsösségnck ugyanazon szinvonalán ál
lottak; a leglényegesb jellemvonás minrlny~j:\nál a függetlenBég sze
retete volt s a mindcn ger mán á.! tal élimken érzett ~ziikség, hogy 
erejét szabadon gyakorolhassa. Innen rnegmngyarázható mcggond0· 
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latlan merészségiik, a nélkül hogy es'Gökbe jutott volna szomszédaik
ról is gondoskodni, s a nélkül, hogy haboztak volna megtámadni azo
kat, kik tegnap még sziivet~o~égeseik voltak; ez volt oka szabadság 
utáni türekvésöknek, mclly a katonai fiiggésHel való összeköttetésében 
a feudalismust létesité. 

Illy természetU uépeknél nem hiányozhattak alkalmak a hadvi
sclést·e,s ha a türténetirók e tekintetben hallgatnak, már maga a nép
vándorlás elég világosan szólú bizonyitványa e népek üzPlmeinek. 
Tacitus beszéli, hogy a batavok kénytelenek voltak a chattok-tól el
válni, hogy a Rajna-szigetekBn letelepedjenek; hogy a brukterek a 
chamavok és az angrivariusok által helyeikből kiűzettek; hogy a mar
comannok a bojok elüzése által magoknak állandó lakhelyet vivtak 
ki 1); mindez nem egyezik meg olly nép eszméjével, melly a birtok 
állandóságát ismeri el a miiveltség szükséges alapjául. 

Szoká~lllk. 

A háboru befejeztével a g1wmanok is, ntint minden barbár nép, 
a tulságos erőfeszitésböl teljes tétlenségbe csaptak át; szegények 
maradtak, mert semmi sem fogy el hamarabb mint a zsákmány; mez
telenül s piszkosan tétlenségben tiilték a napot, pazarolva a zsák
mányt, ivás és játék közt, s ez ut<ibbit kiilönösen kedvelték; földbir
tokaikat, nejeiket, gyermekeiket, söt elég gyakran saját szabadságu
kat egy koczkavetéssel eljátszták. 

Legfontosabb ügyeiket lakomáknál végY-ék, mellyek főélveze
teik közé tartoztak, azonban oly ovalosak voltak, hogy döntő határo
zatot csak a következ(í napon hoztak. A vendégszeretetet nagyban 
gyakoroltak s ha vendégök érkezett, ez kivánt alkalm ul szolgált arra, 
hogy dözsöljenek. A kevésbbé vagyonosok részegítő italokkal éltek 
s ivóedényül ellenségeik knpává alakitott koponyáit használták ; a 
gazdagok asztalain azonban a római birodalom legfinomabb borai 
folytak s a vendégek az italok által fiilhevitve, vitába keveredtek, 
melly rendesen véres fökkel végziídiitt ; megfeledkezvén a fogadott 
békéröl s fölfrisitvén régi boszut és haragot. 

A szabad müvészeteket nom ismervén, egyetlen fémjök a vas 
volt s ez sem eléggé jól készítve, sem elég mennyiségben, miután a 
Harzhegység és Szászország bányái még nem müveltettek; csak a 
rómaiak fukarsága fedezé föl a wetteraui vastelepeket. A sót igen 
kezdetleg~sen készíték 1 amennyi ben bizonyos források vizeit izzó 
szénre öntötték. Kendert termesztettek s fontak, kis hajókat készí-

l) Get"ln. 29. 3i. 42, 
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tettek s cserekere~kedést üztek, miután csnk n határszéleken lakó 
germánok ismerték a római pénzt. Festeszetök mindössze a pajzsokra 
alkalmazott durva mázolásból állotl; a szabrászalot nem ismertélt, 
már azon oknál fogva is, mert vallásuk az istenség méltóságn alatti
nak tartotta, lwgy emberi alakban jclképcztessék. Énekcikböl, mely
lyekkel a bnrdok a harczosokat vitézségre tiizelték vagy tetteiket di
csöitettek, nem ma1·adt reánk semmi. 

:\lphabc•l. 
Ugy látszik, hogy a gennánoknak, miclött n rómniakét s görö

gökétátkölcsönöztek volna, saját irásjegyeik voltak; ugyanis n z állitó
lag Ulfita által alkalmazasba hozott a b c-ben, ndy különben sokkal 
tökéletlenebb, hogysem utánzás lehetett volno, vannak egyes irás
jegyek, mellyeket majdnem lehetlC'n római hetiikre visszavezetni; 
azután léteznek r u n fl.'! iratok olly országokban, hova egyedül a 
góthok jutottak. Ha H népénekel< szelleméb/il s a germ!\nok nllandó 
azokásaiból következtethetjük, l10gy pzeket nem írták IP, annál döbb 
állhat ez az Odinnak tulajdonitott jóslatokra nézve. 

Meglehet, hogy n phoenicziek ntazásaikban már Hagyou ko.-án 
magukklll vitték azon a L c-ét a Balti tenger partjaim, mellyel< sok
kal müveltebbek voltak mint a rnjnaiak, s az könnyen a Hertha pap
jainak titka maradhatott. Ki tudja, vajjon azon vcsszőcskék, mellyek
kel Tacitus szcrint so1·sothuz.tak, nemjelentettck-e az egymásra raká'> 
módja szerint titkos idt»jegyeket? A run bet ük alakja illyes eredet me l
lelt szól, s nem kevésbbé a német B n e h st a b e 11 szó, mdly betüt 
jelent és st a b épen botocskát jelent; r u n a pedig góth nyelven 
annyi rnint i'!ZÓ, szorosnbban vé\'f' titokteljef\ sz<'l 1); e szb n finneknél 
még ma is népéneket jelent. 

A run a b c-é, mint a joni, tizenhat jegyből állott, csak kés(jb. 
ben csatoltatott hozzá még három. A legrégibbek, mPllyek8t még Li
runk, a VIII, a legujabbaka XIrl. századig terjedtek. Minden betü
nek jellemző neve van ; igy jelent F (fe) ezüstöt, T H (t h u r) óri
ást, U (ur) szikrát, O (os) ajtót, R (rcid) lovagolni stb. 1500 
föliratot gyUjtöttek run ir3sjegyekben, mellyekböl1300 egyedül Svéd
országra és különösen U plandra esik sa mellyek tényekre, lrginkább 
harczosokra és olly tengerészekre emlékeztetnek, kik idegen országban 
haltak meg. A legrégibb, mellyről a történelem emlékezik, Saxo Gram
maticu~ szet·int, Harald Hilcletand, npsalai király parancsára Blekin-

1) \;z Schlegel Fridriknek vélemtlnyf>, m~lly soknk által nrm ép •n a kg-
nagyobb szerencsév~l megtb.madtalott. 
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gan egyik sziklájáLa vésetett. IslandLan Borgban még ma is lát
hatni a Myre Syssel-Len Kartan Olafsen siriratát, ki Olaf Tryggesen 
király által Nol'Vcgiában keresztény hitJ·e té1·ittetett s 1004 ben egy 
szép isiandi nö e~;zkiizlésére, kinek szerclmét visszautnsitá, mP-ggyil
koltatott. A tiiuLi fölirat között k(n·és nm a pogány kor,;zakMI s a 
legtöbb a X. és X I. Ó\·szilzadból származik. Eze u irásjl~gyekct, mint 
tudjuk, az észoki nép<•k kósöLLen, Ollin tanai sze1·iut, biivölési jele
ldil használták 1); fegyverekre, a hajók kornu\nyrndjnira, kupákm 
alkalmuzták, söt kürmeiken, tenycriikön s km:jaikon is vi~elték. ~) 

A nök. 
A f&rfi, kinek érzéki~:~ége ezen hitlegeLL tájakon uem volt 

olly tulnyomó mint Ázsiában, a nőkben többre becsülte az eszélyt, 
bátorságot ós szemérmet mint a szépséget. A nő, é1·ettebb korban 
lépvén a házassági életLe, férjéhez 11em a gyermek kecseit, eszét és 
hajlamait vitte, hanem képe~ volt meggondoJt CSCJekvdRre1 S ennél· 
fogYa állandó hajlamot bizt11situtt s bizonyos tubulyt nyert a férj fc
lett. A férfiak a nükbcn nem csak a teljesen cgycujogu t<Írsnöt be
csülték, hanem tisztelték Lenn öl< az érzelem azon melegségét is, melly 
n nöt olly nagy mi-rtckbcn kitiiuteti. Egyes nök külünös jóstehetség
gel bíróknak tartattak s mint jó~<niík nagy tiszteletben részesültek. A 
sereget rendcsen illy júsnö kisél'te, kinek jóslatai szerint intéztettek a 
l1adcsapatok mozdnlatai ; túszul különöscn nz cllens(·g elökclíí nöit 
vitték magukkal. A nö otthon varrással és fonással foglalkozott; a 
háboruban kisériíje volt fé•:jének, kit vitézség1·e tUzdt, ollyko1· oldalá
nál harczolt s bekötözé sebeit. Azon lány, ki IllegfcleJ kezett mag1í · 
ról, lett legyen uármilly gazdag vagy szép, féljet többé nem kapott; a 
házasságtörö szigoruan büntettetett; a soknejüség, mint kitüntetés, 
cs;tk a királyoknak s nagyoknak volt megengedve. A nö nem vitt 
magával a férjnek hozományt 1 hanem inkább ez jövendőbeli apósá
nak a) beleegyezését bizonyos ajándékok által vásárlá meg magának, 

1) Rhabanus Maurus , De inventione liny<tarum czimii munl;ájában irj~~o: Li
lel·.as quippe, quibus ulunlu!' Ma>·comanni, quos nos 1\'o,·dmannoj vocamus, a quibu.j 
origi11em qui theodiscam loquunlttr linguarn trahunt, eum qnibM carmina .jiW, incan
tationesque ac clivinationes significare pi"Ocw·ant , qui adhttc paganis 1·i!ibus invol
vuntur. Ap. Goldast, Srript. 1·er. alemann. t. IL p. 69 od. SenkemLerg. 

') Lásd alábh a X. könyv IV. fejezetét. 

") A szá~zok, még nem rég<m, az eljegyzést Brudkop-, B1·autkauj·nn.k, ariL
vásárlásnak nevezték. Lll.ed Adelnng, Storia antica degli Alemanni. A burgundok 
törvény~ mondja: "A ki feleségét minden ok nélkiil eliizi, köteles neki olly nagy 

!l;sze:gd fizetni, minö volt nz, me Ilyen öt vásárolta," (34. czikk). Mirlön Theodo· 
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mellyek legtöbbnyire egy pár ökör, egy f'ölszertlzámozottló-,egy Jándsa
és egy pajzsból állottak; a nö viszonzásul teljes fegyverzetet adott, 
mint jelvényét a javak és terhek közösségének. 

MÁSODIK FEJEZET. 

A b a r b á r o k h e t ö r é s e a r ó m a i b i r o d a l o m b a. 

A fönebbi vázlat, habár a nemzeti irók hiánya s az idegenek 
büszke közönbössége miatt tökélellen is, elégséges annak bebizonyí
tására, hogy hibáznak, kik a nagy népvándorlást ugy állitják elü, 
mint általános forrongás hirtelen küvetkezm\myét, vagy mint a ger
mánok tömeges fölkelését oly czélból, hogy a népekkel a birodalom 
meghóditására szövetkezzenek 1 vagy pedig mert a Chinából kiüzött 
s a hmmokkal hibásan összetévesztett hiong-nn k hullámainak ellen 
nem állhattak. A mozgalom szakadatlanul tartott s a keletrül, :~ nem
zetek tulajdonképeni bölcsöjéLiíl, jött népek többé kevésbbé elöre ha
toltak, azonban megtarták mindig észak f',·lé tiirekvö irányukat, egy
mást viszonyosan elííre vagy hátra tolva 1 a benszíilöttek, a bojok, 
lett-ek és celták által megtámadva. Az utolsó indoget·mán bevándor
lás megfosztá ezeket ama fölllteriilettöl, melly ma Ausztriát, Magyaror
szágot s az aldnna.i tartományokat képezi, s innen tovább egész Né
metalföldig s a Rajna balpar~jitval egyiitt Speim·ti\1 egész Strass
burgig. 

A germánok rohama lehetett oka, hogy a gallusok a déli ré
szekre ütöttek, majd hogy Rómát pusztitsák, majd hogy Thraciát s a 
delphi-i templomot kiraboUák s Felsö-Olaszországban és Galatiában 
megtelepeujenek. Utánok a teutonok lépték át Ma1·ius korában az 
Alpeseket s Caesar megakadályozta, hogy Ariovist vezérlete alatt 
Helvetiát elfoglalják. A Róma felől jövő hullám, melly ellenkező 
irányban ügyekezett előre tiirni, féken tartá ugyan iiket hosszu idejig, 
rle nem tudta lecsöndesiteni. 

A birodalom északi határszélét a Duna képezé, mellyet, valamint 

rik, Olaszország kiriLlyu, lellnyát a thüringi királynak, Hermsnfriunek feleségül 
adá, ezeket irts neki: "~;rtesitünk, hogy követeid által, a pogányok azokásaihoz 
képest, a n('künk küldött dija! ezen megbecsülhetlen dologőrt megkaptuk, tudni

illik az eziist R~P.rsr.l\mos lovakat, mint illy hAzasságho2 illik." Oa.sslodor. Var. 
JV., t. 
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a Rajnát az erődöknek egész sora és egy, Hatisbonától (Regensburg) 
egész a Lahn folyónak a Hajnába valö szakadásaig vonuló földsán
czokat védé; ezen védrendszer féken tartá a meg nem hódított ger
mánokat, mig a folyón innen lakók elfogadák a győzők szokásait, 
iparát és uralmát. A rómaiaknak eleinte föltett szándékuk volt a ger
mánokat teljcsen beolvasztani, mint ezt a gallusokkal tevék, s kiir
tani szokásaikat, intézményeiket s nyelvöket; azonban Varus szer~n
csétlensége meggyőzte a rómaiakat a b)rv kivihetlenségéről, s arról, 
hogy nyilt támadás helyett sokkal előnyösebb lesz közöttiik az egye
netlenséget szitani, majd ezt, majd azt a törzset részesitvén pártfogo
lásban. Ezen politikával sikerült is a rómaiaknak egyes germán tör
zseket, mint a cheruskokat és batavokat, sziivetségesekül megnyerni, 
másokat pedig, núvszcrint a frie~ekr;t és caninefatokat adózókká tenni 
vagy fejedelmeiket a eivilisatio élvezeteivel teljesen elerőtleniteni. 

Helyeiken mindazáltal nem maradtak nyugton s majd a chcrus
kok föllázadtak Arminius vezérlete alatt, majd az uralmat s területö
ket átengedék a longobardoknak; azután Marbod kiüzé a bojokat 
régi helyeikböJ s uj népeknek engedé azokat át, s a batavoknak Clau
dius Civilissel szerencséjök ujra emelkedni kezdett. 

Marbodnak kísérlete a kormányt a rómainak mintájára alakítani, 
gyüliiltté tevé öt; s ha Arminiu~nak nagy terve az összes germán 
népfajok egyesítésére nem is sikerült, a nemzet mindazáltal fentartá 
függetlenségét s sajátságait. Több izben legyőzetn a római fegyve
rek által fentarták a germánok mégis, a hol csak lehetett, szokásai
kat, nyelvöket és intézményeiket; s ha a római kevélység azzal di
csekedett, hogy mcgsemmisité ezen népeket, az önámitást ezek csak
hamar meghazudtolák ujult erővel kelvén föl, hogy csapásaikkal a 
többé nem rendithetlen Capitolimnot megrázkódtassák. 

Traján ugyan jó mcssze hatolt északkeleten s sikerült Dácziát 
brtománynyá tennie, számos katonai telepeket helyezvén el, mellyek 
később a benszülöttekkel összevegyülve ősei lettek a római eredettel 
büszkélkedő oláhoknak. Marcus Aurelius alatt a marcomannak egész 
Aquilajáig hatoltak, s ez idiítiíl kezdve növekedett a római hadiszol
gálatban, a közigazgatásnál s a gyarmatokban alkalmazott alcmannok 
~záma. 

Benn a törzsek igen gyakran változtatták helyeiket; s midön a 
HI. században az alernannok ismét elötünnek, már az Alpesek, a Maj
m, Duna és Rajna között laknak; a szászok az Északi tenger hosz
Rzában az Ems torkolatától az Eiderig; a svévek, a boj ok és naris
kok hajdani területén; keleti Germaniában a góthok a Bulti-tenger-
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től egész a Fekete-tengerig s a Dunáig te•·jeszték uralmokat; az ala· 
nok a Kaspi-tPnger észnki rés:l)én Inknak, ott hol Európa és Ázsia 
határosak. 

Ezen vándorlások tehát évszázadokig tartottak, s ki tudná azok 
valódi ezer meg ezer okait meghatározni. Éhség, halálvész, vizá1·ok, 
vágy jobb hazára, polgárháboruk,jóslaiok, fejedelmi féltékenység, hó
ditási vágy, zsákmány és Yérszomj, mind••z l<özr·emüküdött arra, hogy 
egyik nép a másikat lakhelyéből kiszor·itsn; ollykor egy Wrzsfönök 
néhány e:.~emyi hiveivel vagy vl!lamelly tör·zs élén knlanrlos n\llala
tot kezdett, melly szer·cncsésen iitvén ki, iít továLL ragadá, mint ele
inte szándékában volt. Az ország, mellyet a kalnndorok oda hagyá
nak, nem költe bennök semmi Y ágyat, még emlékek sem vonzák vissza, 
miután Ci!aládjaikat, istcneiht s egész vagyonukat magukkal vitték. 

Midön azután látták, hogy az rlerűtleni.ilt rómaiak ellenállá
sukkal alábbhagytak, több tar·toruányt föladtak, másokban legfolcLL 
földsánczolatok építésére szo1·itkoztak, ök is tovább merészkedtck; a 
gazdag és rnüvclt országokban Lií zsákmáRy kinálkozott ebbeli vá
gyaik kielégítésérc s nagy dicsöségnek tartották, hogy megalázhat
ják azon nemzetet, mclly iíkct barbároknak nevezte, s törnegesen tó
dultak előre, mint a gátakat iisszer·omLc,Jú vizár lmllámai a védtelen 
területekre. 

Hogy a lendület mcssu keletkezett, bizonyitékul szolgál azon 
körülmény, miszer·int az elsö kalandorok nem a szomszéd népek, ha
nem épen a legtávolibb országokból jövö nemzetek voltak: legelöbb 
a hunnok a Volga mcllöl, azuhín az alanok a Don és Dnieper tájéká
ról, majd a vandaJok Pannoniából ; ezeket követték a góthok Ger
mania észalti részeiböl, kik után a her·ulok és thüringok jöttek Közép
Germán iá ból, végre a frankok déh·iíl s a bm·gundok Nagy-Lengyel
országból•). 

(Jlóthok. 

A legnevezetesebb ezeu népek között a góth nemzet. Nem tar
tunk azokkal, kik e nép eredetét Skandináviába helyezték, de ugy 
vélekedünk, hogy Azsiából származva itt csak hosszabb ideig tartóz
kodtak. A népdalok és régi legendák részint a Balti·tenger pártvidé-

1) ForráM ok : Plutarcb 1 Ma•·iu,a és Caesar életimtaj Veli. Patercuius, H üt. 
rom. ; ()aesar 1 De bello gall i co; Svetonius, Cae•a1·es j Tacitus, Annal. és Hist. ; 
D. llassius, Historia Romana; Ammianus Marc., Orosius, Zonaras 1 Sidonius 
Apollinaris 1 Panegyr. et Epi.<tol. ; Salvianos, de gub. Dei ; Jornandes, De Get a 
!'Um sive Gothorum 01·igine et r·ebu.s gestis; Prosp. Tlrus, Prosp. A~ultanus , Mar~e!· 
Unus 1 l da tius , Cassiodorus k•·óniká.i. 



kére, Reid-Ootld1111rl cm;zágha, valbsziniilr.g a Vb:ttnla és Oder torko
latai között, részint Ey-Clothland szigetcirr., bizonyosau Sknudina
viába helyezik i)kct. Jornnll!le~, ötiidik ~zázaJbeli ;;6th iró, ragasz
kodik ez utr',bbi hngyom:í.nyhoz, s hnbár jámtlan s többé nem sz<~m
tanu, az escmt'·Hyek hez mindazáltal, mdlyckl'iil szl,l, >.'okkal közelebb 
állott s eliíttüuk ismeretlen forrá~okat használhatott 1). Ő említést tesz 
már az ostrogothia- i, vngoth v ~t gy westgothia-ai, sudlwm- i vagy svéd, 
finnaith-i (Fen ved kerület Smalandban), raumaricai és raguaricai (Dél
Norvégiában) népekről 2); a többi ne\•ek az ir:l.sban ugy elferditvék, 
hogy az uj elnevezésekre nem lehet visszavezetni. A felosztás ostro
gothokra vagy keletickre, visigothokra vagy nyugatiakrn, megfelelt 
a góthok lakhelyeinek az anyao1·szágban, ~ e felosztlist megtartottúk 
ké~iíhbi vándorl:isaikhnP. i~~). 

Hagyományaik emlitik továbbá, hogy Ska11rlináviából három ha
jim távoztak, mellyeknek egyike hátmmaradt, s azok, kik rajta vol
tak, gcpidálmak l) azaz rüsteknek neveztettek. 

Ugyanazon nemzet tehát három családb<íl :Ult j nagyszáruu, har
czias nép volt s minden más germán népfajnál nagyobb mértékben 
birt az öröködési monarchia hagyományos fogalmával j az ostro
gothok az Amalok tiiJ'zRétiíl függtek, a nélkiil, hogy alája lettek volna 
rendelve, a visigothok a Baltokétól, kik az Ansokt<'1l, az ö félisteneik
től származtatták Ic eredetöket 5). 

Előbb Visztula pnrtja inak, krEöbb Kárpátok hegylánczolatának 

1) Geyel' 'Sveu Rike• lloejde1', U6) Mok fontosságot tulajrionit a Jornandes 
által gyüjtött hagyományol<nak, ilaczára a tévodéYeknek, mcllyektől azok nem 

mentek. Troya egyátaJán tagadja, hogy a g6thok és gepiilák a német fnjhoz tar
tozzanak. Már elöhb Pinkerton iR bizonyítá, hogy SkRndinávi{~bcii nEim Rzármaz
hatnl!k, mint melly a IX. Rzázadig nagy erdöRégE>kkel fedve, nem lehetett bölcsélje 
annyi népnek; a-. ií nézele szerint ÁzsiAhól jöttek, s g6thok, getál< és scythák 
egy és ngyaua"on uép voltak. 

Snhm egy oknyomozó történiltet irt, m<•llynek 1-sií köte tu a népek erede

téről, a 2-ik s.z é szaid népei< rredetéröl, a 3 ik Oilinr61 és a skanrlináv hitregé

röl, a 4. éH .~-ik a g óth népek kiiltö~ködéseiröl Hz61 1 a l<övetkezö kötetek pedig 

egész 10-ikig Dánia történPtét tárgyalják. Hnhm 11zt iigyckszik bebizonyítani, 

hogy az iRiandiak történelmi hagyományai Kr- s?.. e- 250-ik évig terjednek s leg
aláhh is birnak Rnrlyi bizouyos~ággal, mint a Heradot áltul elöuclottak. 

') Jornun<les idézett munkája VI. s következő fejP.zctekbcu. 

'; Mflsok szerint eznn elnevP7.Óst Duciában való let.el"pedé•iik után vet

ték föl. 
') Középt;ori némrt nyeinn b~ylen, !Je!Jeylen annyit tl·~z, miut késlekedni. 

··) Ealt, ''ÍI"z. Az An:<ok ,-~g.v AH-nk a p<'rz,;\.k Ariusaira vagy hőseire 

emléhzt"tn~h. 
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hosszában tCI:jeszkedtek ; Antoninus idejében Poroszországot lakták, 
honnan kimozdulva beolvasztják vagy kiszorítják a hcrulokat, bur
gundokat és más, valószinüleg vandal ercdetii népeket, mint a iungo
bardokat, kik az Odera hosszában s Pomerania és Mecklenburg ten
gerparti vidék1lin laktale Kalundok és zsálnnány után vágyakudva 
áthatolnak Prypck Rzoros völgy ein, a hastarnokat csatlatkozásra kény
szerítik, a jászokat és roxolánokat megrohanják s a Dnieper és Don 
torkolatánál teremnek. 

Ukraniát elfoglah·a könnyen megtelepedhettek volna e termé
keny s hatalmas folyóktól áztatott téreken, azonban az állandó~úg 
ellenkezett nyughatlan természetökkeL Előttök feküdt Dácia, melly
nek hangya szorgalmu lakossága termékeny földeket müvelt, ipara 
által júllétre vergődött s a l10sszas béke élvezetében elhanyagolta a 
védelmi intézkedéseket, nem sejtvén olly közel az ellenséget. 

A góthoknuk nem volt nehéz feladat Daciát mcgtúmadni, s 
egész Marcianopolisig, Alsó-Moesia fővárosáig hatoltak, mclly nagy 
áron vásárlá meg megkiméltctését. A védelemnek ez valóban szeren
csétlen módja! A siker még jobban fölbátoritotta a góthokat, kik 
nem sokára (250) még nagyobb számmal jelentek meg, s Decius csá
szár serege, ki személyesen sictett a fenyegctett ország vódelmére, 
szétverctett, egész tábora zsákmányul esett, Philippopolis pedig sze
mei láttára elfoglaltatván 100,000 polgár barbár módon legyilkolta
tott. A császár uj haderőket gyüjtött, hogy elvágjll. visszavonulásukat, 
azonban a góthok kétségbeeséssei harczoltak s ujabb gyözelmet viv
tak, a harezban maga a császár is elesett. Utódja legelső teendőjé

nek ismerte, hogy a barbároknak szabad cl vonulást engedjen, kik 
győzelmi mámorukban roppant zsákmányt hurcwitak magukkal s a 
császártól még egy évi adó igéretét is P.yerték. 

Nem a legbiztosabb mód volt-e ez másokat is hasonló vállala
tokra bátoritni? Mindig ujabb és ujabb csoportok rohantak a határ
széli tat·tományokra mint biztos uj prédára, s habár ollykor meg is 
verettek, mégis ismét visszajöttek, különösen miután a különbözö 
trónkövetelök nagyravágyásai miatt a hadseregeknek egymás ellen 
kelle harczolniok. Valcrianus és Gallicuu.; áilaudó vitézség·gcl ügyc
keztek ugyan visszaverni a sziínni nrm akaró bctiirésekct, azouban 
mégsem voltak képesek meggátolni, hogy egyes barbár csapatok ra
bolva egész Macedonia és Olaszország határaiig ne hatoljanak. Clau
dius visszaverte öket Olaszországból, gazdag zsákmányra tett szert, 
számos nőt ejtett foglyul; me! y vitéz tettért elneveztt>k öt g o t h i
c us-nak. 
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Ukraniában megállapodván, csakhamar uraivá lőnek a góthok 
az Euxin északi pa1·tjainak. Elüttük tc1·iiltek d Ki:.;-Áz.;ia gazdag t:•s 
szép tartományai, mellyckkel a .Macotis tava :i.ltal azon swro:;on :it 
közlekedtck, hol a busporusi királyság fővárosa állott. !~zen or!lzág
nak, melly ~zcrnncsés helyzcténól fogva visszaveré a sannaták táma
dásait s uralkodott a Fel{etc- és Azowi-tengeren, hatalmát a belsö 
egyendienségek megingatt:\.k, mellyeknek következtében segélyért a 
gáthokhoz fordult, kik lapos és könny ü, vas nélküli hajóikon megje
lentek Pizium előtt, mclly a római tnrtományok legszéls6 határait ké
pezé, s visszaveretvén ujra megtámadták és szétrombolták a várost. •) 
Ezután megkerülvén az Euxin keleti partjait, az a•·gonauták hadjára
táról hires országba rontottak s Trapezuntot, a régi giiriig népes gyar
matvárost, mclly háromszoros fallal s uj kikötövel volt ellátva, nem 
csak elég merészek voltak megtámadni, hanem éjjel megrohanva el 
is foglalták, kirabolták .s fölógotték; 111ire ellemállás nélkül át\·onultak 
a Pontus-on s nagy mennyiségü zsákmányt és számos rabszolgát hur
czoltak magukkal uj lakhclyeikre, a Borpurus mellé. 

Vakmerö vállalataik szerenesés sikere ujabb kisédetekl-e báto
ritotta öket s hajókban és emberekben nagyobb erővel sarczolták az 
Euxin nyugati partjait egész a tengerszorosig, melly Ázsiát Európá
tól elválasztja. Chaleedon helyőrsége, bár számra erösebb volt a tá
madóknál, letette elöttök fegyvereit s kincseit. Egy áruló (illyenek 
soha sem hiányoztak a görög háborukban) Nikomediába, Bithynia fő
városába vezette öket, mellyet megsarczoltak s kizsákmányoltak, vala
mint Nicaeát, Prusát, Apameát, Chiost s az egész országot, mellyet a 
hosszas béke gazdaggá s elpuhulttá Wn. Még Cyzicus is, mclly a Pro
pontianak egy kis szigetérc építve, fekvésénél fogva a nagy Mithri
datesnek ellen tudott állani, ~sak a folyók rendkivüli kiáradásának 
köszönhette, hogy megszabadult a góthok támadásátóL 

Zsákmánynyal megterhelve a telet al'l'a fordították, hogy épen 
azon időben, melly a tengeren a hajózásra legveszedelmesebb, tud
riillik szeptembertől máj us ig, uj hajóhadat szereltek föl, ötszáz kis ha
jóból állót, rninöket az ottani kalózok szaktak használni. Betörvén a 
thraciai Bosporusba, Cyzicust elpusztították. A Hellespontot elhagy
va, az Aegaei-tenger szigetci között barangoltak, innen betörtek hir
telen a Piraeusba s Athent hatalmukba kerítették. Dexippus törté
nész harnaijában összegyüjtött egy csapat földmüvest s néhány kato
nát, megtáma~ta az őrség nélkHI hagyott hajóhadat s fölgyujtotta 

') Zosimus !ih. l. 



(::!IJ0). Az ezáltnl fclbii~zitett góthok borzasztó pu11ztitá~okat vittr.k 
végbe egész Görögországban, melly elfeledte azon időket, midön az 
egység erőt adott a pCI·zsák l'Oppant hadseregénd{ visszaverésén~: 
'l'heba, Argos, K.orinth, Sparta, az egész ország Sunium keleti vég
pontjától nyugati irányban egész Epirusig tüzzel v:~ssal pusztíttatott. 
A góthok már megindultak Olaszországba, midön a gomlatlan Gal
lienns végre kibontakozott a kéjelgés karjaiból s egy csapat herul 
zsoldossal, megengedvén fönökiiknek a consuli jelvények viselését, 
ellenállott a betörö góthoknak. 

A római hadseregben uralkodott fegyelmetlenség s az egyetét·
tés hiánya lehetövé tették, hogy a góthok megmaradt hajóikon visz
szavonulhassanak, s azon partokat, hol egy kor Troja állott, elpusztít
hassák s végre 'l'hráciában magukat kipihenhessék. Aurclianus ide
jében ujolag előjöttek ezen tájakról s Ukrani~ból s rendes e~at:H viv
tak ezen császárral, melly eldöntetlcuiil mat·adván béke!lzerzödésre 
vezetett. A góthok, hogy háborítlanni visszavonulhassanak, kötelez
ték magukat, hogy a római hadsereghez 2000 lovas k:ltonát állítanak, 
s túszul a rómaiaknál hagyták eWkelőbbjcik gyermekeit, !{iket Aurc
lianus rangjokhoz képest neveltetett, s a leányokat föbb tisztjeinek 
férjhez adta, hogy az egyesülést a góthokkal anuál szorosabbra füzze. 
Egyuttal a helyőrségeket Dáciából visszavonta, ;; a Duna jobb part
ján helyezte cl, mig a védtclcniil maradt tartományt a vandaJok és 
góthok megrohanták, hol a gyarmatosoktól több mcsterségct tanul
tak, a dunántuliakkal kereskedelmi viszonyba léptek s védfaJul szol
gáltak ujabb betöresek ellen. 

llermanrieh 332-12. 
Kevessel ezután a keleti góthoknak egy hősök bl.madt Herman

rich-ban, az Amalok családjából. M:ír érettebb korában lépvén a csa
ták terére, sikerült neki kényszer és rábeszélés által a független tör
zseket arra birni, l10gy fogadják öt fejcdclmökiil. A nyugati góthok 
királyai megelégedtek a birói czimmcl; ö pedig észak felé vonulva 
tizenkét nemzetet hajtott hatalma alá, meghódítá a Maeotis tava mel
lett lakó herulokat, daczára vitéz és nagyszámu gyalogságuknak; ha
sonlóképen a vendeket, kik, számuRabbak inkább mint e1·ösek, azon 
síkságokat lakták, mellyeken késöbb Lengyelország emelkedett. 
Meghódítá az Azowi-tenger melléki herulokat, a keleti Oroszország 
roxolanjait, a földmüvelés és bornstyánköhalászat által jóllétnek ör
vendő estbeket a Balti-tenger távol partvidékén, mellyet ma is Esth
landnak neveznek; Hermanrich m·alma c szerint a Balti-tengertől 

egé~;z a Dunáig terjedt. Rzer('ncsétlenR<'-gére olly népek között szülc-
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tett, kik nem birván irodalommal, a feledésnek adták ái mindazon 
jellemvonáso kat, mellyek iít Nagy-Sándorho?. hasonlóvá tették volna I). 

t'rankok. 
Valamint keletröl a góthok, ugy Germánia észak-nyugati részé

ből is megrohanta egy raj a római birodalmat. Némellyek azt hiszik, 
hogy a germánok azon része, rnellyet Tacitus istaevonoknak nevez, 
melly a cheruskok, syeambrok, chaueusok, chattok és bructerek egye
süléséből állott, ez időtájban (244 körül) a frank nevezetet vette föl. 
E véleményt támogatui látszik azon körülmény, hogy kétfelé váltak, 
s mint sali- és ripuari frankok két nemzetet képeztek, mellyek ismét 
több, csekély jelentőséggel biró csoportokra oszlottak ; a cheruskok 
állitólag kényszerítve voltak Arminius halála után a chattok védelme 
alá menekülni, s lassankint erőhöz jutva ismét megszerzék a Rajna 
melléld területet s kivivták maguknak a szövetségben az elsőséget, 
a Rajna egyik ág áról, Salavagy Y ssel, satiaknak nevezvén el magukat, 
megkülönböztetésül azoktól, kik nevöket Franconiától vagy kölcsö
nözték, vagy annak adták s mint a Rajna partjain lakók ripuari fran
koknak neveztettek. Ezen szövetség állitólag magában foglalta a cha
mavokat, tubantokat, bructereket, sycambrokat, ansibaro kat, chatto
kat, attuarokat stb, kik valósziuüleg mind külön, de szövetkezett fe
jedelmek alatt éltek; fentartván a függetlenség ezen viszonyát C hl o dio 
és Chlodvig koráig. 

Mások szerint a frankok a germánoktól egészen különböző 

nép voltak, mert hajokat lenyit·ták, s háboruban a franciscá-t hasz
nálták, egy nemét az ércz- vagy vasbuzogánynak, melly még két szá
zad előtt a Balti-tengerem tul volt l1asználatban ; ezen nemzet állitó
lag Dániában s talán az Elbén tul, a mai Holstein, Lauenburg s rész
ben Mecklenburgban lakott, honnét az Eibe és Weser folyamok kö
zött egész a Rajnáig nyomult s a kíilönbözö népekre, mellyeket meg
hóditott vagy bekebelezett, saját nevét et·őszakolta. 

Gallienus alatt átkeltek a Rajnán s betörtek Galliába; a Pyre
nek nem tartóztatták öket vissza, hogy be ne törjenek Spanyolor
szágba, melly eddig megkimélve maradt a barbaroktól s mellyet ök 
egész Tarragonáig elpusztítottak ; a tengerhez érve átkeltek Mauri
taniába s innen, gazdag zsákmánynyal megrakodva, visszatértek ha
zájokba. , 

Bitorlók gyakran igénybe vették ezen hütlen szövetségesek kar-

1) JurnaudeR azon lwves11t, mit róla mond, alkalmasint a. néprlalolt hól 
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jait, mignem Aurdian Í:'!IIIPl viss7.as7.oritotta öket a RajnHn. (~~akha

mar ujra megj~lentck, s bát· Probns diadalmaskodott fe!Pttök, még 
sem sikerült üket megtömic. Vakmerőségüknek fültiinií példájtlt ad
ták, midön a Feketc-tenger pat·tjaitól, hova P1·obus által szorittattak, 
gyönge naszádokon a thraciai Bosporusba, s innen az Aegei-tengerre 
merészkedtek, s Kis-.(zsia és Görögország Wbb pontján partra sz:Ulva 
raboltak, Syracusat megtámadták, betürtek Afrikába, aztán Mkclt<'k 
a tengerszoroson s nz oceanon visszahajóztak Germániúba•). Ezen 
hadvonulást alig hiheti el az, ki nem tudja, milly vakm01·ií Mtorságot 

kölcsönöz a kalóznak a hajóz1\s. 
Villámgyorsn;;ággnl megtámadtl\k 1\rnwriea és Belginrn part

vidékcit s cltünt<'k Í>~ml~t olly hirtelen miut jöttek, késühb midön Ca
rausimBritaunia bitorllbánál öket igénybe vette, merészehbekké lii: 
nek s clfoglalt:ik a batavok egész szigctét, CnnHtantin" Clorns legyüzte 
ngyau öket s a Rajnán tul iizé, mindaz1iltal ConRtantimrak ~ Cri~t~H,.;

nak nem egy harczot kellett még ellenök vlnniiik. 

A lemannok. 
Egy másik szöveb;ég vagy fötörzs, mellyd Rómának kiizdeui(' 

kellett, aíl alemannok voltak, kikríil valamint a frankoluól, miutáu 
nevök Tacitusnál el ö nem fordul, aílt tm·~ják, hogy m i n <l c n fél e 
férfi ak~) ilílfivctségc volt, me Ily csak k(\söhb alakult. A Rajnavi
dék északi tat·tománya a Rajna keleti ;; a Majna déli partjai között 
annyira néptelen volt, hogy a rómaiak fölii:-~legc;;nok tartották ezen 
egész, Vindonissa.tól (Windisch) Mainzig te1jedii vonal védelmére erií
düket alkalmazni. Itt barangoltak a svéYek, kik 1\riovist vezérlete alatt 
Julins C'aeMrral szembeszállott ak, általa aíiOnhan rucgverctvc némely
lyek mint vangionok, ti·ihoccok, nernetek (nemotii), \.Yorms, Strassblll·g 
és Speicr környéke> lakóinak ősei, csatlakoztak seregéhez s Galliában 
a Rajna halpartján letelepedtek; mások :r.zonhan átkelvén a folyún 
a jobb parton kerestek lakhelyeket a Nceltar, Majna é:-~ Lalm folyúk 
által öntözött teriiletcken. 

A Marbod által elüzött hujok, valami1rt m:oís celták, rlraet-ek. 
ussipok (nssipetes), intuergok, tenctf\rck !lzövct.keztck velök olly czCI
hól, hogy hmí.;,r,zák nyakuluc'll a római igát H ezek egyesüléséhöl ke
letkezett, alkalmasint Marcus Aurelius korában, az alemannok nagy 
nemzete. Ezen név alatt jelentek m('g eWször· a Majmí.nál C:1racallaö J 

') Zosimus- I- 6 7. Panegyn'ci vrte,·e.• V. 
') Alle :Maun ; nzonh1m a helyeRirA• .,Jiit. czc11 szó~zArmaz1atAstól. 
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kumuinya alatt, ki had,;creget vezetvén ellcuök, hazájok b an alapit:t 
Aquae Aurelianenscs') várost s olly vommlommal viseltetett irántok. 
hogy nem csak testöreit választá köziiliik, h:mem utúnozta ruházatu
kat s hossza szöke hajzatukat is. 

I-Iabát· a t·ómaiak védvonalát nem is me·t·ték átlépni, mindazál
tal sziintelenül nyugtalanitották a galliai határokat és gazdag vidéke
ket, némellyek 1ítkelve a Dumí.n s a Rhaetiai-Alpeseken betörtek 
( >laszor:>zágba s egész Ravenna falai alá merészkedtek, honnan az 
oda sietett római badcsapatok elöl bö zsákmánynyal menekültek. 

Egy alkalommal háromszázezt·cn egész ~·Iilanóig hatoltak, hol 
Uallienu8 állitólag kevés katonával llll'gverte iikct; ezen állitás ala
posságát azonban megdönteni látszik azon körülmény, hogy Gallienus 
a béke megvásárlása v<:gett. a marcomannak királyának leányát volt 
kénytelen niHil venni. 1\lig Aurelián az illyr határokon a gáthokkal 
volt elfoglalva, az alernannok ujbúl fegyvert ragadtak s negyvenezer 
lovassal s majdnem kétszerannyi gyalogsággal bet.iirtek Rhaetiába; 
késöbb számban növeked,-e a Danától a Póig mindent pusztitottak. 
A császárnak azonhan sikerült viE;szavonulásukat elvágni s őket any
nyim beke•·iteni, hogy kénytelenek voltak békeét·t esedezni. 

Amelian császár a követek előtt Róma fönségének egész fényét 
kifejté. A csatarendben felállitott legiók mozdulatlanul álltak, a föbb 
tisztek lóháton, rangjok jelvényeivel a trónt vették körül, melly mö
gött lándsákra tüzve csillogtak a császá1·ok képei, az arany sasok s a 
legiók nevei. A császár, kinek fönséges magatart:í.sa tiszteletet p.t
rancsoló volt, bü~7-ke szigorral fogadta kérelmöket, szemökre vetette 
hűtlenségöket s föltétlen megadást köv('telt, ellenkezi; esetben harag
jának egész teljével fenyegette öket. 

Alig szólitották azonban a esiLszárt az idéi kiivetelményei má~
felé, az alcruannok már is kercRztiil törtek hadseregein s betöl'tek is
mét Olaszországba, pnsztitvrt eg(•sz Milanóig s kis csapatokban beha-
rangolva az Adda és Tieino völgyeit. Piacenzánál megverték a rÖ· 
maiakat, de Fano-núl vereséget szcnvedtek s Paviánál teljesen szet
veretvén kitakarodtak OlaszorsZ<igból. Ezen betörés Aureliánt meg
győzte annak szüksegéröl, !.ogy Ró mát falakkal vr'· tess e körül, s hogy 
ez kénytelen leend magát nem többé a Volgámil vagy Euphratesnél, 
hanPm a Tibcr partjain Yédelmezni. 

Az ~lemannok illy módon növekedett tckintelye kiterjeszté ne
vöket miudazon germánokm is, kik nem tartoztak a frankok szövet-

1) Mint ítllitjftk, J:arlenl •. rl~ l'alÓRziniibl>!Wh J!ttRzll< Hnrlr-m,.eilrr. 
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ségéhez; :; mintlwgy az alemannok é:; germánok gya.kran föle~et·él
tetnek egymással, nehéz s majdnem lehetlen megkülönböztetni egy
mástól vállalataikat. Ugy látszik, hogy a burgundok közeledtek akkor 
hozzájok s elfoglalták egy részét a mai Frank-területnek, s innen kelet
keztek azon véres harczok, mellyekbcn az alemannok végre legyő
zettek; a gyözök a Majna és Rajna felé nyomultak, támogatva Róma 
által, mellynek érdekében állott a határokat nem tiszteW alemanno
kat rendre utasítani. 

Előadásunk további folyamában szólani fogunk rólok, amennyi
ben tudnillik a krónikairók pontatlansága engedi, kiknek állitásaiból 
legalább az tünik ki, hogy soha scm egyesültek egy néppé, s a ger
mánok közütt az utolsók voltak, kik lemondtak a kóborló és pásztori 
élett·öl, mert kevesebb hajlandósággal birtak állandó lakhelyek szer
zésére, mint inkább a római tartományokban való kiterjeszkedésre. 
Az V. század elején elfoglalttik a német Schweizot 5 a Rajna partjait 
egész a Lahn torkolatáig; s a Moseltöl egész a burgundi területig ter
jeszkcdtek, mig más részröl Galliában a Vagesekig hatoltak. 

Diocletian császárna~ sikerült öket függésben tariani az által, 
hogy a határokra egy császárt 5 császári udvart helyezett. Constan
tius betört a frankok teriilctét·c s megakadályozta az alemannokat, 
hogy Galliát megrohauják; több sarmata, carp és bastar csordának 
megengedtetett a lakosokat nélkülözö tartományokban letelepedni. 
Habár ez a római hiuságnak hízelgett s a rövidlátó politika diadal
nak tekintette, tagadhatlan marad, hogy a római birodalom ez által 
kebelén kígyót mclengctett, melly késöbb halálra marezangolta. 

A frankokkal elég baja volt Constantinnak, ki az ellenök foly
tatott harczban bogyakorlá lcgióit, mellyek segedelmével késöbb a 
világ urává lön. Constantin a kivivott gyözelmek emlékére az ugy 
nevezett frank játékokat alapította. FiaCrispus ezen nép s az alemannok 
clött félelmessé tette magát, s személycsen vezette a hábot"Ut a góthok 
ellen, kik a hosszas béke folytán ismét megcrösödve a Maeotis tavá
nállakó sarmatákkal egyesiiltel~ s Illyricumot pusztitották, mignem 
gyalázatosan megveretve futni kényszerültek. Constantin, átkelvén a 
Dunán az ismét helyreállitott Traján hic\jáu, hazájokban is üldözte 
öket. A góthok békéért folyamodtak, s kiitclezték magukat 40,000 
katona állitására. 

Egyéb bar·bárok. 
Afrikában kevésbbé veszedelmes szomszédai voltak a biroda

lomnak, kik a earthagói járomból római fenhatóság alá kerülvén nyu
godtan viselték magukat, habár nem is voltak eléggé alkalmazkodók. 



Calignia alatt Mauritania római tartománynyá Jön, s Claudius idejé
ben több gyarmat telepíttetett a nagy puszta határain, mellyek kö
zött Sala város olly mélyen feküdt a mostani Maroccó-ban, hogy nem 
ritkán vad elefánt csordák tnmndásainak volt ldtévc. Itt emelkedett 
ismét romjaib<il Carthago, mclly huszonkét bazilikáv:-~1 diszeske
dett, tizenkilencz zsinatot látott falai között összegyiilni s nyolcz fő 
út által közlekedett a proconsularis Afrika tengeri városaival s Nu
midia középtengcri gyarmataivaL Constantine-ból, melly két zsinat
nak volt szinhelye,négy fő üt vezetett Numidia fiibb városaiba. IIippo, 

' megerősített s szárnos zsidó által lakott keresked/i város szent Agos-
ton püspök és a zsinat által liin hiressé, melly az aft·ikai egyházban a 
rendet helyreállitá. 

Mondhatni tehát, hogy a rómaiak Afrikának lakható északi ré
szét egészen birták s többször behatoltak az Atlas-hegy völgyeibe is. 
A berberek, getulok és mórok vagy mint rablók kóboroltak a nagy 
pusztán, vagy pedig müvelték az oázakat; meghódítani már azért sem 
lehetett öket, mert nem birtak állandó lakhelyekkeL Tőlük vették a 
rómaiak a déli gyiimülcsön kivül, a biborfestéket, mellyet szikláikról 
nyertek, a színi elöadúsokhoz sziikségcs vadállatokat, az elefántcson
tot s a nigritiai rabszolgákat. 

Midön azonban a r<Ímai fenhatóság alatt ~illó tartományokban 
a nyomás s az adók terhe a népess-éget megritkitotta, előjöttek a mó
rok és getulok a pusztából vagy az Atlas völgyzugaiból s nyájaikat 
legeltetni kezdték az elhagyott vidékeken ; fölváltva majd raboltak, 
majd futottak s azt hitték, hogy boszut kell állaniok a terhes kötele
zettségek s szigoru rendszabályok miatt azon hatalmassúgon, mellyet 
iik elismerni nem akartak. Vakmcröségök azon mértékben növeke
dett, mint Róma hatalma hanyatlani kezdett, ugy hogy a cívilisatiót 
mindig jobban és jobban a tengerpartok felé szoritották,s a negyedik 
század elején egyes mór fejedelmek az Atlas tövénél s a puszta és 
Carthago között hatalomra kezdtek vergődni. Habár Róma ez által 
területének egy részét veszélyeztetve is látta, mégscm félhetett fe
nyegetéseiktől, mert szándékuk nem annyira hódítlis volt, mint füg
getlenség utáni törekvés. 

Más barbárok l:t~gyiptomot vették körlil, ngymint a nasamani 
mórok a Nil nyugati s az arabok annak keleti partjain; Nnbia s 
Abyssinia nem volt a t'Ömaiaknak alávetve, kik c tnellett gyakran 
nem tudták engedelmességre birni a Thebaisban letelepedett uj s 
egészen idegen gyarmatosokat. 

A nnbiaiakhoz tartoztak a blemmyek, kiluöl már gyakran cm-



lékeztünk, Felsö-Egyiptomnak ezen iit·iikiis ellenségei s pusztítói s a 
mai bisharyek es ababclák ősei. Lassankint letelepedtek a blemmyek 
s nubiaiak Meroe (Mernwe) és Syene köziitt, hol a hajdan fenállott 
hatvannyolcz hir·es vát·osból csak Naputa romjai tuaradtak fenn a Nil 
mellett. Diocletian csáilz:h, a Llemmyek pusztításainak véget veten
dő, a Nil zuhatagaitól é~zak felé hét nap járás ny i teriiletet engedett tH 
a nubiaiaknnk, s a velök kötött szt'rzödés minclen évben ünnepél.reseu 
megerősíttetett áldozatokkal Elephantine szig·ett'n. A nasamonoknt 
Libyában ugyanezen esászár megsemmisítette. 

A rómaiak többször kisérletet tettek a nag·y amb félsziget meg
hóditására; azonban, ha némi eredménynyel dicsekedhettek is, el 
kellett ismerniök, hogy a természetWl ezen népek scm az alávetésre, 
sem az állandó polgárisultságra hivatva nem voltak. Megelégedtek 
tehát azzal, hogy az arabokat az Indiával való kereskedelmi közleke
désre használták, s mát· ök saracenusoknak neYezték azon merész 
t·ablócsordákat, mellyek a pusztáról háborgatták Syriát; egyes lovas 
csapatokat, mellyeknek, lovaik kiolthatlan tiize- s Hzeliclségére nézve, 
nem volt párjok a világon, ollykor zsoldjokba fogadtak; nem sejték, 
hogy ezen nép, mellyet ök legfölebb rövid rablókalandokra hittek ké
pesnek, nem sok idő, alig kilenczvén év alatt több országot fog 
meghódítani, mint mcnnyit a rómaiak nyolcz század alatt hóditottale 

Palmyra elvesztette szabadságával azon fényt és jóllétet is, 
melly által a kelet csodájávA liín. A pat·thusok meghódították Ür
ményországot, melly akkor az Euphmtestől keletfelé Satr,la-tól egész 
a Kaspi-tenger melletti hegyekig tetjedett; Artaxata trónjára egy 
Arsaciclát ültettek s a római birodalommal közvetlen szomszédságba 
jutottak. A mÍ11t azonban a pet·zsa törzs tulsulya i~mét vis~zahajtá öket 
jármába, ÜrmP.nyország ismét visszanyerte szabadságát s a vallás lán
czai Rómához csatolták. 

A sassanidák birodalma, kiklwl Rómának ez1~n korszakban ve
szedelmes harczokat kellett vivnia, északról Ochnsig és Oxusig ter
jedt, mellyek Indo-scythiától elválaszták; a Kaspi-tengernél az alba
na-i kapuig, mellyet az alanok betörései gyakran áttörtek; nyugaton 
Georgiával, Öt•Iui>nyot·szággal s a római határokkal volt szomszédos; 
délnyugaton az Euphrates választotta el az at·ab Mondar uralkofltl 
család birodalmától; délen a Perzsa- és .8rythmei-tengeröbölig tet:jedt 
s keletenaParsi hegységek (Parsici Montes) védték az indo-scythák 
be törései től. 



HARMADIK FEJEZET. 

U o n st n n t i n. 

Legyiízvéu Licininst is, Constantin a vill\g urává lőn, s azon 
helyzetbe jntott, hogy rég sziítt terveit imud.r v alósithassa. A rend 
helyreúllitás{ll'í\ a birodalombau nj politikát fogadott els egynttal uj 
fővárosról goudoskodoW). A cst\szárok, a nép teremtményei, nem 
Hirhették Rúmt\Lan azun ";zámos családokat, mellyek társadalmi állá
suknál fogva jogot tartottak a konmínyzáshoz, melly oknál fó.gva tö

rekedtek ezeket megbuktatui s az als<', népoHztály bat·átságát keresni. 
Az iis senntori c:saládokat tehát a császárok félt\;kt,nysége s azoll 

') A történelem most.nut..íl l< ezd v t• lliiliinLözil ~zincz.,tii, ~ sz erén t a mint az 

irók keresztények, VILg·y pogányole Zozimn•, a kereR-.tények irlnti legellenségesb 
indulattal, PolybiuH modoníhan ec•et.eli fL biroelalom lmkásút; fenmamdt öt könyve 

a 410·ik évig térjed. 
AmmianuR Marcellinns a 1. l'önyvéb(ll 13 elveHzett ; a fenmaradtak 364-töl 

:n 8-ig terjecluek; bilbes?.édll d" t>ktat/•, ~ fL mellett tiirheW részrehajlatlanság

gal ir. 

Az emlit<•tt abiJI't'Viatorokou kil'lil írtak még ált:lliuw• tiil·ténelmet: Paulus 
Orosius , llistm·iamm libr .. VII. és Zonaras , Annale.v. 

Panegyricae orationea vele.I'U?/1 orator·um ; notis ac ,"",,;,;matilm~ i/lu,stravit, e/. 

itulicam inte1-pret(l,tionem adjecit Laurentius Patarol. Veu et. t 708. Ezek a ''sászá

rok panegyricusai Dioel~tiaut<\1 cgé~z TheoitosinRig·, s cs&k " legnagyobb ovatoH
s:l.ggal lehet belölök eg·ye" tudósításollat vagyiA inkább jeg·}·zetek<'t meriteni. 

'l'heodosins és .JnHtininnn• , . .,<!~, .. ; magyarf1.zatnikkal egyiitt rendkiviilullgy 

l•:.szuot szolgáltatnak. 
Eusebius az egyház tiirténetéröl irt tiz J\ijnyvéb<•ll ~ Constuutiu történeté

neit öt könyvél,cu, valami11t folytatóinak, Soerate.~-. Theoclorctus-, 8ozomenus- és 
Evagriusnak munkái főleg a politikai történelmet villlgitjflk meg, hab/u· a keresztény 
c'ásd.rok iránti különös l'éftzreh~<jlással irvák. Ugyanezt rnondh atni több ezentek 
életirlmiról. 

Az ujak közöl GibLull·Oll s ILZ A.ltaláuoH történelmel>en kiviil megemlitenclök: 

Le Beau, llistoi1·e du Bas Entpi1·e en commen.~ant <'t Crmstantin le Gra-nd; 

mellyet Ameilhon folytatott s Saint-Martin a keleti történetirókból kivont jegy
zete.kkel gazdagitott; P!triz" l 824. 20 köt.. mcllyekböl az els \í 7 kötet azon kor
•zakkal foglalkozik. 

IlorentiB Royon , liistoi1·e dn Ba• Riltpi,·e depuis Urmstcmtin iusrtu' a la pl'ise 
,/~ Con.ttantinople M 1468. PúrizM 1803. 4 köt. Hasznos kézikönyv. 

Le Ilistoi,·e de Constant-in le Gmnd Bern. de Varenne atyltól, P:l.rizs 1777, 
és Vitc1 di Constanlino il Om11de Fr. Gutta apáttól , Fu ligno t 7b6. punegyrisek 

inklbb niint történelmi előadások .• Tohh Manso T.·IIPk (~onRhllltimól némPt n.vel

"~n irt munk~ja, RoroMzlr\ 18 J 7. 
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szükség, hogy az állam üres pénztárai a gazdagok kincseivel ujra 
megteljenek, teljesen kipusztítá. Gallienus idejében már csak az 
egyetlen Calfm·nia család létezett. Uj nemzedék állott elö uj polgári 
jogokkal; a heréltek s szabadosok közöl választák Róma császá1·ai 
hiveiket s nlinisztm·eiket; a rabszolgák érdekében törvények hozat
tak, kik gyorsan emelkedve magas állásokra, tudatlansággal kegyet
lenséget párosítottak, dölyfösek voltak s a népet zsarolták. Az ös hó
dító törzs illy módon irtatott ki. · 

Róma még régi nagyságának emlékein éWdiitt; de mennyire 
lealázottnak kellett magát é!"eznie látván felerőszakolt császárait, kik 
egészen idegenek voltak dicsö emlékei iránt; midiin Diocletian a bi
rodalom valódi székhelyét máshová tette át j midön császárai hosszu 
ideig, egész életökön át távol voltak. Mig ök Rómában laktak, a nép 
a hatalom árnyékával hízelgett magának, mellyet ismét visszaszer
zettnek hitt, midön látta, hogy császárai engedményekkel, játékok 
és nyájassággal kedvét keresik; vagy midűn a palota ahiakai alatt 
vagy a szinházbnn tapssal vagy fütyöléssel tetszését vagy nem tetszé
sét nyilvánitotta valameily törvény, valamell y tény ftlett. 

Az idők megváltoztak Diocletian Augustuo császárnak hajdan 
cgyszerü udvarából keleti fényüzéssel környezett udvartartást csi
nált: a togát, melly a zsarnokságot födte, letette s fejedelem és alatt
vdók közé olly örvényt helyezett, millyent a rabszolgas(ig Ázsiában 
már régen m<'gszokott. A császárok töt·ekvései közé nem tartozott 
többé, megnyerni a tömeget, tiszteletben tartani a nemzeti szokáso
kat; minden törekvésök oda irányult, hogy fényüzés által vakitsanak, 
hatalom által félemlitsenek. 

Az engedelmességhez szokott tartományok minden nehézség 
nélkül alkalmazkodtak az uj politikához j azonban a római, bármerre 
fordult, más emlékekkel találkozott az Aventinen, a f01·umon, a capi
toliumban ; Virginia vére, a Grachusok árnya, Cato komoly tekintete, 
Brutus töre lelki szemei előtt lebegett; mig a császár az ürökváros
ban lakott, kénytelen volt a senatus fönsége s a nép bizalmassága iránt 
elnézéssel lenni, a mi az uj intézményekkel nem volt többé összhang
zásban s a legiók és tartományok vak engedelmességéhez szakott csá
szárok által többé nem is vétetett figyelembe. 

Constantin efölött uj politikáját egy uj vallúsra akarta fektetni. 
Róma azonban a polytheismus székvárosának volt tekinthetö; nem 
azért, rnert a pogány vallások központját képezte, mert valamennyi
nek kapcsui szolgált, hanem mivel alapíttatásától kezdve számos po
gány hagyományt vett föl, mellyekhez győzelmei s legszebb korsza-
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kának mindcn büszkesége tapadt; s majdnem el lehetett mondani, 
hogy a capitoliumi Jupiter nlindenkit fenyeget sziklájáról, ki meré
szelné oltárait megszentségteleniteni, habár hajlandó is volt a tisztc
letet bármolly uj vagy visszahozott istennel megosztani. A világ min· 
den zugá-oól odavetődött kalandorok magukkal hozták isteneiket is j 
s a termékeny földben a gyom olly buján növekedett s terjedt, hogy 
az uj növény fejlödése nem sok reménynyel kecsegtethetett. 

A patríciusi kormány papi m·edete folytán minden hivatalos cse
lekedetet vallásos szertartásoknak kellett megelözoiök ; a gyülések 
elött áldozatok tartattak j a senatusban a győzelem istennőjének 

szobra emelkedett; az ünnepélyek majd a circusba, majd a templo
mokba szóliták a császárokat. Constantin, ki számításból vagy meg· 
győzödésböJ a keresztény vallás behozatalára határozta magát, utáita 
a pogány szertartásokat, s ezt nem is titkolta; a nép s a patriciusok 
boszankodással s megbotránkozva látták, hogy a császár megveti azt, 
a mi nekik legszentebb és legkedvesebb, öt azonban ezen elégületlen
ség legkevésbbé sem nyugtalanította, s elhatározása még inkább 
megszilárdult, hogy meneküljön ezen követelö s gyáva söpredéktől 
s a birodalom székét olly helyre tegye át, hol nem kellend visszaem
lékezések ellen küzdenie, nem kellend vallási szertartásokat végez
nie, sem sirokat tisztelnie. 

Konstantinltpoly alupitnsa. 
Olly helyet kellett választania, melly egészséges és szép fekvés 

mellett a könnyü közlekedés előnyeivel bir, s a birodalom fejének 
lehetségessé teszi, hogy figyelemmel kisérje az északról szüntelen be· 
betörö hordákat s a perzsák fenyegetöen növekedó hatalmát. Mond
ják, hogy má1· Augustus császár foglalkozott azon eszmével, hogy oda 
tegye át a birodalom székhelyet, honnan Troja uralkodott a Helles
pont torkolata felett. Constantin császár ugyanazon gondolattól vezé
rehetve már kezdett is falakat épittetni azon part hosszában, melly 
az Ida tövétől a rhetaei elöfokig nyulik, midön meggyözödött, hogy 
Byzancz fekvése jóval kedvezöbb lesz a kereskedelemre s a biroda
lom megvédésére. S alig volna város található, melly egy nagy biro
dalom székhelyeül alkalmasabb lehetne. Ázsia és Európa határain 
feküdvén egy gyönge görög gyarmatból virágzó, hatalmas és függet
len köztársasággá fejlődött. Nem említve hét dombon való bámulatra 
méltó elterÜlését, a keskeny földnyelven, melly a száraz földdel össze
köti, könnyü volt azt megvédeni; a tenger felöli oldalon pedig nem volt 
nehéz a góthok és sarmaták rablásainak gátot vetni, mig mintegy két 
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katját kinyujtani láti:izék, hug-y a nyugat és kelet kincseit 1nagához 
ragadja. 

Az uj váro~, ln e Ily Constantiutól kölcsönözte uevétt ), egy há
roruszögü elöfokon fekszik, mellynek alapja az európni szárazföldön 
nyugszik, hegye azonbnn az alig 500 lépésnyi távolsligra fekvő A1.sia 
felé hnjlik; déli ohbla a Propontis-sal vngyiR I.L Marmora-tlln~eJTel 

érintkezik. A kiküW, mellyet alakja .s a Lenne összehalmozott kin 
esek miatt arany bőségszarujának neve:.~; nek, nz ét~znki oldalra nyilik; 
a Lylws folyó, friil vizzellátva Pl, megakadályozza annak homokkali 
eltorlaszolását, !l az árapály, me Ily ama vizeken kevéssé ~r('zhetii, 

r;em akadályozza meg soha, még a legnagyobb hajók bejuthat:l.sát 
sem; a kikötö kópes ezerkétszáz lilljót befogadni, mellyek némell y 
helyeken egészen a házak al.ttt horgonyozhatnak. A l{eresztes hadak 
ko1·ában egy vasláncz zárta el ezen kikötöt, mellyuek bejárata alig 
több 250 metre-nél. A háromszög fokát a Buspurus hullám~li nyal
dossák, egy kanyargó» c~atorntl.é, mclly ll Feketc-tengert a Mnrmora 
tengerrel összeköti, szélesség(~ hánlln negyed, hossza nyolcz ó ni
nyi. Legkeskenyebb részén fekszik Byzanczezal átellenben a kis 
CIH·ysopolis város (Se u t a r i) s a Marrnora tengerhez közel, hol szé · 
lesebb lesz, van Chaleedon görög gyarmat. Atkelve tiz órányi 
hosszában a P1·opontison, hul Dioclctiau t-~zékhelyét, Nicomediát, s 
egy félszigeten a kereskedése által hiressé lett Cyzicnst pillantjuk 
meg, a Hcllespontushoz érünk, rncllyet egy költií vagy szerelmes 
künnyen átuszhat, hogy Ázsiából Eul"l'lpnba n\.nduljou, !i melyet Xer
xes áthidalt, hogy roppant számu ~ereg~t az clveRzés k:u·jaiba YC

zesse. A tenger, a partvidék n ll kedves éghajlat vetckedni látszanak, 
hogy az embemek itt n tartózkodást mennél kellemetesebbé tegyék. 

Constantin, nem lévén ez uj város környezve isteni e•·edet di
csőségével, mint millyennel sok más város kérkcdett, azt hiresztelé, 
hogy álmában isteni par·ancsot kapott, hogy a korgyöngeségben szen
vedö urnöt virágzó szép ifju hölgygyé varázsolja; és midőn, római 

'j E:~;en th1·ák helységnek t~redeti neve Ligo3 ; késöbb miut g·örlig gyarmat 
Byzanz nevet vett föl, melly azután mint a birodalom fővárosa Nen Ruma- s hi:~;elgés
böl "Uonslanein vdJ"08a-, •o1"t"avr:ivn1• no).•~"-nak nevezte nutgAt. A vidéki parasztok 
doriai tltjnyelvökön ekkép szólottalt: "Menjiink i1· -rá• {3Ó).•v (a vároHbaj''; azért 
nevezték el azután a várost ostromló töröl( katonák latamhul-uak, melly elnevezés 
R törökökuél maig fenmaradt s mellyet a török tudósok némi módositássrtl Islam
Bul-lá (a hit városa) alakitottak. A régi orosz évkönyvekben ZaJ·egoi"Od-nak , ki
rAlyi vArosnak s az o!Ahok és bolgárok által Zaregrad-nak hivatik. A tizetlik 
~z4zadbeli ~krtndiml.vok •lf.vkla_qard, a nagy váro• lJ<'YI'IZAt al~ttt isme.rt?k. 
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s:wkás szeriut az uj város körületét a dárda va~;ával körülbarázdál
ván, azt mondták neki, hogy a várost rendkivül nagynak jelölte ki, 
igy felelt: "Mindaddig folytntni fogom, mig az, ki láttatlanul elöttem 
jár, meg nem áll (32Bl 1)." 

Hatvanezer font m·anyba~) keriilt a falak, oszlopcsamokok és 
Yizvezetékek épitél!e ; R mig· a legtöbb vát·os rend nélkül s egyesek 
kénye szerint századokon At épiilve a szabálytalanság s rut ellentétek 
képét nyujtja, Byzancz alapjai egység~R terv szerint olly szellem be
folyása alatt tétettek le, mellynek eszméit a római hntalomm1~l páro
>;ult görög müvészet léte~>itette. Pontus erdei s Proconnesus szig~t 
fehér márványa kim('rithetlen anyagat szolgáltatott; az nt11k, paloták, 
templomok, szóval minden, tervszertileg egy nagyváros hivatásának 
megfelelő kivitelt nyertek. A kiirnyék, mclly rövid idön a legpompá
:;abb nyári lakokkal diszelgeit, mintngy szakadlltlan lánczolatát ké
pezte a leggyiinyiirübb birtolwak. Azonban a cs!l.szár tiirtelensége, 
melly a munkásokat gyakran mód nélltiil sietteté, azt okozá, hogy a 
tartósság nem egyszer feláldoztatott a gyors kivitelnek. 

Nem teremthetvén müveHzeket, hogy kedvencz városát uj mü
Yekkel gazdagitsa s 8Zépitse, a. régi Róma igazságtalanságát utánozta, 
ijsszeszedetvén bit·odalmából mindnzt, mi a legtökéletesb volt, Gö
rögország, Ázsia és Olaszország :;zámos szobrot, isteneket és hősöket, 
domborlllűveket és oheliskeket volt kénytden átengedni. A pythiai 
és chrysei (Sminthens) Apollo, a delphii jó!!dai lulromláb, a helicani 
muzsák, Rhea, a nagy istennő, kit az argonauták a Didymos hegyén 
állitottak fE'l, ezentul Konstantinápoly forumát, palotáit s n versenyjá
tékra szánt hippodt·omot ékesitettl.lk, melly 1808-ban a janicsárok ál
tal lángba boríttatott, kik utóbb ugyanazon téren ezrenkint lemészá-

.roltattak, kezdeteül az ottomán birodalom reflll'málásának vagy utül
só megrázkodtatásának. 

Habár Constantin nem hurczoltathatott el Rómából és Olaszor
:;zágból mindent, a mi szép és nagyszerü volt, annál nagyobb mérték
ben vonta maga után a főváros áttételével a birodalmi hatóságokon 
kivül az udvaronczokat, s azok seregét, kik mint a nagyok tányér
nyalói a gazdagok nagylelküségéböl éltek, vagy kik a hizolgésböl 
keresetet csináltak, vagy kik kinc:~eik fitogtatása végett nagy fény
iizést vittek. A fötemplomot Comtantin az öt•ök bölcseségnek (sz. 
Zsófia) sientelte s az Apostolokról nevezett templomban saját sirját 

1) Ph.Üostorgtos n. 9. 
') Oodlnns, Antiq. Const. pag. ll. 
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állittatá fel. Csakhamar kezdett a város emelkedni, 8 nyilvános, ló;) 

magán fürdö, 52 porticus egyéb udvarokkal e kertckkel, 2 szinház, 
4 bazilika a gyűlések számá1·a, 14 templom s ugyanannyi palota, 
4388 Mz épült a legrövidebb idö ala~ a plebejusok kunyhóit nem is 
emlitve 1). S alig repült el egy század, e nagy terület annyira tul' volt 
tömve lakásokkal, hogy azok, mellyek a körfalon kivül építtettek, 
csakhamar egy uj várost képeztenek. Kegyenczeinek Constantin pa
lotákat s nagy földbi1·tokokat ajándékozott Pontusban s Ázsiában. 

Róma egyébiránt nem vesztette el elsöségét, sőt Konstantiná
poly büszke volt arra, hogy magát római gyarmatnak, Róma legidősb 
és legkedvesb leányának nevezhette. Polgárai a római joggal ajándé
koztattak meg, az államtanács a senatus nevével tiszteltetett meg, s 
a nép épugy mint a római, gabnaajándékokban részesült; minden 
évben a város felavatásának napján (május 30.) diadalkocsin hordoz
ták a város utczáin Constantinnak aranyozott fából készitett szobrát, 
melly jobb kezében a város geniusát tartá, s mellyet fénycsen öltö
zött császári örcsapatok kisértek égő fáklyákkal; s midön a menet 
az uralkodó császár közelébe érkezett, ennek fol kellett állania, hogy 
hódolatát jelentse ki az uj Romulusnak. 

Konstantinápoly nem volt kénytelen mint Róma akadályok- s 
veszélyekkeli kiizdelmek által vivni ki nagyságát, azon szigoru tulaj
donak kifejtése mellett, mellyek bizo:qyos ideig valódi erkölcsök gya
nánt szerepelhettek. Az uj város palotái s házai csakhamar egy rom
lott tömeggel teltek meg, melly Róma büneibe meriílve hiuságból 
üres czimelmek hódolt s megszakván a caesaroknak hódolni, még 
szolgaibbá l ön, mióta elveszté szemei elöl azon földet, mellyen a sza
badság romjai még fenállottak. Mosolygó, buja éghajlat, a fényüzés 
és érzékiség kellékeinek könnyü megszerzési módja Ázsiából, Indiá
ból s Egyiptomból, az idegeneknek minden oldalról való beözönlése 
csak clúmozditák a romlottságot, melly a görög veszekedő és ravasz 
természet befolyása mellett Byzanczot csakhamar a bün és szomoru 
tévedések gyarmatává változtatta. 

l) Ezen részletek egy évszázaddal későbben keH jelentésb'íl meritvék. R6-
mában 1780 nagy ház volt, Konstantinápolyban van jelenleg 88,185, mellyekböl 
az 1831. évben 18,000 a lángok martalékává lőn. A falak 1 mellyekkel Cyrus 
Constanlinus consui a várost I. Theodosina parancsára körülvétette , akkoron sem 
igen voltak terjedelmesbek mint jelenleg, mert Chalkondylas 111 stadiumra, Gilles 
13 olas r. mérföldre s az nj abbak 9 800 toisern tes?.ik. Lásd Hammer, Constanti

napolis und dm- Bospor!~Y. Bécs, 1821. 



4f> 

(;unshmli n. 
A politika, vallás ét> a bimdalom kormány~>zékhelyének teljes 

átalakitása által Cunstantin annyi érdeknek kedvezett s okozott sé
relmeket, hogy föl nem tünhetik, ha egyetlen történeti személyesség
ről sincs olly sok jó s annyi rosz följegyezve. Termete nyulánk, kül
seje tiszteletet parancsoló volt megnyerő vonásokkal j kora ifjuságá
tól fogva testgyakorlatok által edzve s a tábori életre szoktatva késő 
koráig megtartá ifju erejét daczára mértékletlen s kicsapongó élet
nlódjanak. Habár a fegyverek zöreje közt töltött ifjuságában tudomá
nyos müveltségre szert nem tehetett, méltányolta mégis a tudomá
nyok jelentöségét s nagylelküen tudta azokat támogatui; s még hadi 
vállalatai közepeU is folytonosan olvasással, i1·ással és elmélkedéssel 
foglalkozott j a polgárok panaszait szerette gyorsan elintézni s nem 
rettent vissza szükség esetén a fáradságos utazásoktól sem, hogy sa
ját szemeivel győzödjék meg a dolgok állásáról. 

Magaviselete kegyes, leereszkedő volt s ügyekezett azok barát
ságát megovni, kiknek rokonszenvét magának megnyerni tudta j olly
kor talán kedvében tulcsapongóbb, mintsem méltósága megenged
hette volna, nagy tetszését lelte Samakos bohócz tréfáiban. A hábo
ruban rendületlenségével felvillanyozta katonái vitézségét, kiket egy 
kitünő vezér ügyességével vezetett diadalra. Diadalait nem lehet 
egyedül a szerenesének tulajdonítani, kétségenkivül sokat tőn had
vezéri tehetsége, valamint bölcseségének s mérséldetének hire, melly 
tulajdonuk nála vetélytársaival szemben annál fényesebbek voltak. 

Tagadbatlan ul szilá1·d szellemmel kell annak bírnia, ki egy egész 
birodalom vallását s közigazgatását ruegváltoztatja, a nélkül, hogy 
ezen nagyszerü vállalatában a nevelés előítéletei, a mivelt osztály 
suphismái s az áltaUmos zugolódás által magát akadályoztatui en
gedné; s ki elég erös, hogy ellenálljon egy diadalmas párt sugallá· 
sainak, melly a hosszas elnyomás ruiatti boszuért liheg. Azoknak, kik 
követelték töle, hogy végeztesse ki a pogányokat vagy eretnekeket, 
Constantin ezt felelte: "A vallás azt akarja, hogy érette halált szen
vedjünlt, nem pedig hogy azt másokkal szenvedtessük." 

A birodalom némelly tartományaiban rosz termés folytán gyak
,·an nagy szükség uralkodott, Constantin mindannyiszor nagylelkűen 
gabnát, l:JOrt, olajat, ruhaneműeket s pénzt küldött a püspököknek a 
sziikséget szenvedök, de különösen az árvák és özvegyek közötti ki
osztás végett, núnden valláskülönség nélkül. Elnyomván a feladókat, 
kiket köznyavalyának nevezett, rágalmaikat a legszigorubban meg· 
Liintette; Marc Altrel és nagybátyja Claudius példáján indnlva s eze-
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kel elérni ohajtva azon elvet hirdette, hogy az emberek gyarlóságá
nál fogva minden konmí.nynak elnéző méltányosf;ágot kell inkább 
zsin(n·mértékül vennie, mint szigoru igazságosságot. .Midőn jelentet
ték neki, hogy némelly nyugtalanok kövekkel dobálták meg szobrát, 
megtapogatta magát s azt mondá, hogy nem érez semmi sérülést.· 

Ama dicsbeszédek egyikében, mellyeket az irók aljas hizelgése 
készitett és a császárok szen·ncsétlen dölyfe türt, egy pap Constantin 
jelenlétében azt hirdeté, hogy a császár az emberek feletti dicső ural
kodása után a mennybe fog szállani, hogy Isten fiának oldala mellett 
uralkodjék. A császár ezen szavakkal szakítá félbe a hizelgöt: "Elég 
volt már az ügyetlen hízelgés j nincs szükségem dicséreteidre, hanem 
inkább imáidra." 

Az emlékérc tartott hét dic~bcszécl egyikében olvassuk: "A 
frankok vét·ével emelted ünnepélyeink pompáját; azon kedves élve
zetet szerezted nekünk, hogy gyönyörködve szemlélhettiik a számtalan 
fogolynak a vadak általi szétszaggatását, s a haldokló barbárokat még 
jobban sebesitették a gyözök bántalmazásai, mint a vadak fogai s a 
halálos félelmek." Constantin mindenesetre megengedte volt kormá
nya első éveiben a rómaiak szakfisaiban olly mélyen gyökerezett vé
res játékokat, de megfoghatlan, hogyan birhatott a dicsérö olly cse
kély belátással , hogy feledni tudta a bekövetkezett nagy változá
sokat! 

Constantin idejébe kellene magunkat visszahclyeznünk, hogy 
megitélhessült, helyesen cselekedett-e vagy hibázott, midőn a népura
lom romjaira épit~ souverainitását s nem csak saját nemzedékének, 
hanem a jövendők szellemét is átalaki tá, mert ezek ezen időtől kezd
ve különbözni kezdtek a régibb korbeliektőL Megjegyzendő mind
azáltal, hogy daczára sauverain hatalmára való féltékenységének, az 
egyháznak nagy befoly:ist engeclett, s ennek hatáskörét megerősíté s 
kitági tá. 

Tönén~·ek. 

Habár a társadalom a pogányságot már megunta, nem lehetett 
a császárnak mégsem azonnal olly törvényeket hoznia, mellyek a 
multat végkép megsemmisítsék s a formaságok felett a jót és igazsá
got diadalra juttassák; mindazáltal azon volt, hogy az anyagi embert 
erköbli emberré alakitsa R a természetjogot a polgári joggal össz
hangzásba hozza. Az elfogadott vallási tnnnk szcrint, eltörlé a coeli
batus elleni törvényt j a elorust fölmen té minden nyil ván os hivatal
tól e terhes foglalatosságtól, il a házassági elválásokat megnehezítette. 
KötE>lmévé tette Ttnlin l' ké•nhhcn Afrika v:b·osninak, ltop:y ar.on sze-



géuy :;ziilöket, kil11wk ninc~ teltct!Higiikben gyermekcik nevelésér/ll 
gondol!kodni, segélyben réAzc::~itsól{, nehogy gycmJCkeik a romlottság 
áldozataiul essenele A nörablást szigoruan büntette: n bünösre vagy 
elégetteté~ várt vagy az amphitheatrum vadai túpték szét; ha az el
rablott bevallotta, hogy maga is beleegyezett, öt is hasonló büntetés 
érte; szüleinek vádlókként kellett ellene föllépniök; azon rnbszolgák, 
kikre bcbizonyodott, hogy a büntényben r{\szesek, vagy megégettet
tek vagy tm·kukba fonó blom öntetett. Bzen büntényét·t, melly sohn 
elévültnek nem volt tekinthető, a vétkes utódait is meg lehetett bün
tetni; ezen tiit·véuyt mindazáltal, m11llynek erkölcsi czélja tul ment 
az igaztiág hat!imin, kéRi.íllben meg kellett Vli.Itoztatni. 

Nagyobb eredménynyel gondoflkodott a kiskoruak érdekeiröl, 
tagadhattanul a pü!!piikök befolyása s tanác;;ai folytán, kik magukat 
a kiskornak született védnökeinek tekinték. Azt akarta, hogy a 
g-yámkoruak vagyona gyámjaik vagyona által biztositva legyen. Az 
embet·iség érzetének hlidolt, midön elismerte az anyának jogait fia 
iirökségére. A hiiséget fl Ilitet ismét megszilárrlitani ügyekezett az 
által, hogy a tanukat vnllomá~aik tétele elött esküre kötelezé 1). Hogy 
az akkMihan umlkodó pöt·kkf'nési viszketegnek véget vessen, bün
tetést Rzabott a könnydmii fölebbzésekrc ~); a végrendeleti toldalé
kok ( codiciilus) haf!ználutára n~zve fenálló mcgszoritásokat megszün
tette, valamint a végrendeleteknél s szerzörléseknél több formaságot, 
mint r;z1Ímtalan zavarra s pö..!ekedésre aikaimul szolgálókat, eltörölt. 
Elt·enddte, hogy a bit·ák a hozott itéletekről jcgyzökönyveket vezes
senek, ezáltal mintegy erkölcAi felelösséget akarván reájok róni ; pol
gát·i dolgokban a katonákat ÍH rendes hatóijftgok alá helyezte; biínii· 
g'Yekbcn 11. törvény székek elött mindcnk i egyenlií volt. A kötelcsség
lllttlHsztó Yagy hanyag hivatalnokokat szigornan büntette; a bebör
tiinözöttek fogságát enyhitette R drendelte, hogy a kincstárnak valú 
tartoz{tsok miatt letartóztatott adósok elég tágas s jól szelliizött szál· 
lást kapjanak; a testi büntetéseket szelidítette, s különösen eltörlötte 
a homlokon val(, hélyegzést é~ a keresztrefeszítést. 

A földmüvclé8 ininti tekintetböJ megtiltotta hivatalnokainak, 
hogy a kiucstárnak való tat·tozásokért senkinek iikrci, rab!<.zolgái il 

gazdasági e~zközei d ne vótes~enek, vagy a pósta szolgálatára n gaz
tlálkodásnál ~ziik~ég'P!-1 marha le ne foglaltasst'k, ~; a földmíveseket a 

1
) L. :1. Cod. Theod. de fr</'- lesi. 

'1 L. l 6. t i. Cod. Thcorl. Troplong : /Ir l' Ú•Jiu.e~trP. du. "fu·i~lit.,t·i.<llll' 

<Ul' l• d,·nil rin"/, l'áriz" l~J.:i. 
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veté~ és aratás idejére fölmentette minden küzszolgálattól még az ün
nepek megülése alól is. Ellenben a kereskedést nem tudta megsza
haditani azon bilincsekböl, mcllyek azt császári egyedárusságra sli
lyesztették; a kereskedelem nyomorult állapotáról legjobban tanus
kodik az, hogy Constantin eleget vélt tenni annak érdekében az által, 
hogy a pénz-kamatlábat leszállitotta 12 százaiékra s a természetiek
nél egy harmadrészérc a kölcsönvett dolognak. Kedvezett a tudomá
nyoknak és müvészeteknek; számos nyilvános könyvtárt tartott fenn; 
s felüimul minden hiedelmet azon templomok száma, mellyeknek épí
tését a hagyomány neki tulajdonítja, s mellyeket ö gazdagon fölsze
relt, értékes edényekkel s finom márványnyal diszitett. B ö eszkö
zöket szolgáltattak neki illy fényes adakozásokra azon jószágok, 
mellyeket elődei a vértanuktól elkoboztak, s azon kincsek, mellyeket 
ö a pogány templomokban lllfoglalt, valamint a circusi és szinházi já
tékoktól megvont pénzek. 

Hatalmának tetőpontjára érve s vetélytársaitól szabadulva, 
nem ügyekezett többé büneit eltakarni, vagy elhanyagolta azon er
kölcsök gyakorlását, mellyek öt elöbb kitüntették; a dicsöség szere
teta nagyravágyó kevélységgé fajult s az ázsiai fényüzésnek még 
Diocletiánnál is jobban hódolva, nöi gondossággal ápolta magát, kör
nyezve hallatlan fényüzéstöl s fényes udvartól. Miután a fölhalmozott 
kincsek e fényüzés kielégítésére s különösen az uj város építkezési 
költségeinek fedezésére elegendők nem voltak, alattvalóit uj adóne
mekkel terhelte s kitette öket kivatalnokai kapzsiságának s pénzvá
gyának, mit különben olly roppant birodalomban, mellynek szerke
zete annyira bonyolult volt, alig lehetett elkerülni. A milly vitéz volt 
háboru idején a hadsereg élén, ép olly gyávasággal veté magát béke 
idején a puha semmittevés karjaiba, udvaronczaitól környeztetve a a 
kormányzást egészen minisztereire bizva, kik az ö szellemét gyakran 
üres apróságokkal foglalkoztatták. Kedélye s katonai nevelése öt 
gyakran kegyetlen tettekre s fukarságra ragadták, mellyektől nem 
mindig ovták meg öt az elmélkedés és a keresztény eszmék befo
lyása 1). 

1) A mieinktöl eltérő itéleteket is idézünk s az olvasó belátására bizzuk: 
n Némi ügyességgel birván a hadviselésben, nzt arra használta hogy saját 

ellenségeit, nem pedig Róma elleneit kiirtsa. Nem birt egyetlen olly tulajdonnal 
sem, melly öt képessé tetto volna a kormányra. Megcsalatott mittiszterei B udva
ronczai által, kik visszaéltek gyöngoségével; saját szemeivel nem látott semmit. 
Természeti nyughatlansága folytonos tevékenységre zaklatta, azonban a legtöiJIJ 
esdLcn minden haszon uélkiil. Ha nagy tervekkel látszott foglalkozni, azokkal 
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('on,;fnuliu t"snllidjll. 

l ;.(Cn szám of< cscdádja a !'Z<~reneRétlcnség és biinö k lánczolatán ak 
szomorn képét nyujtja. H:tJ'Olll fiv<'t·e köziil Hannibalianus vit>szavo
nultnn <:Jt s gyr.rmekei nem voltak; Julins Constantius és Dalmatius 
gazdab ~"natorok lctí.nyniYal kdt.ck üssze, s n z <!I!'Önek gyermekei kö
z ill nag-y gzcrcpct játszottak későbben Gallus és a hitehagyott (apos-
1nta) Jnliún; ez ntúbbinak ki·t fia eae;;•ar disznévvel ruháztatott fel. 
-::\ (jy(~rei, A n astasia <:~ Eutropin Optatns és N l'potianns consularis se
na tornkhoz mentck férjhez; Constantia, Licinius iizvegye~ iírködtitt 
f<;tjP után nwradt egyetlen fia gyermck~r~P. s jii,·öje fiiliitt. 

( ···i,.;llll"-
( 'ou.-;tantinnak i\linervina nevü alal':>llll} származásu nejétöl, 

kiYel if.ju korábnn hit iisszr·, egy tin volt, CriRpns j második nejétöl, 
Faustcítúl, Maximinn leú.nyMúl három leánya és ugyanannyi fia volt, 
( 'onstantin, ConHtHn1ius ~~~ Cous1an!'. Crispusnak, ezen Rok reményre 

jogositú itjunak, nevelése és kikrpzó~e Lactantiusra bizatott, ki a ke
rc~ztény bölcs<i~zek lt>gkitiiulibLjc volt; tizPnkét éves korában cae
~:\IT}t s Galli:t helytMtójává neveztetvén ki (317) CrispuR, a germánok 
ellen, kiket \·i;.;sz:n·ert, nagy vitézsóget fejtett ki j majd atyjának 
nyujtott Prdyes segelyt a kit.iirt pr.lgúrh:íbornbnn, melly alkalommal 
lcf!;inkább a Lieinins !Wt·0ge áltnl makacsul védett hellesponti átkeléR 
;.;ikm·e,; kivitele által tiintctte ki magát. Illy vitéz tettek által meg
nyer<~ a nép rokon~zenvét, melly mindig ragn.gzkodik a fiatal hercze

gekhcz, kik igémi látszanak, hogy atyjaik dicsőségét nevelni fogják. 
Ez azonban Con~tantinhan irigyR<~gd keltett j Gallia kormányát Con
>'tantinsra ruházta (~24) c::leRari czirnmel, s Crispust a henye udvari 

· t> let ka1jni kiizt tartóztatta. ki miután augustussá neveztetett, azt hitte, 
hogy •·észese lc~z a legfiíbb hat!\lom gyakorhisában. A ki azonban a 
Z!>amok udvaráwil bizalomvesztrttó lön, a~t mindig rágalmaznis el
ánllni fngják, ravas:~, felarlói s legártatlanabb nyilatkozatának is rosz
lelkii magyarázói tognak találkozni. Illy em here k unszolásaira bo-

ltél'i<e<lni swlwtt s kiizt\pszerii J>•>litilmsnak tanusitotta magát a ldvitelben. Senki 
sem siettette annyira 11 hirorialom bukását, mint. ö." Mably _ 

- ,,Constantinhan a tulnjdonoknalt egymáRt kizáró vegyiiléke vau. Hr\r
rzias J,eble volt s szeretle a fényt és puhaságot; emberséges volt A törvényho
?.!Ísban. harbár a politil<ában; megbocsátott némelly igazságtalanságokat, s rokonit 
é~ harátai t ~yilkoltatá; cmhoriséghöl ajándékozott, s gyengeségböJ engedé puszti
tani a tartományol<at; némclly n>~pokon Antonim1s, másokon Nero volt. Ugy Ját
szik, hogy esze a j61éWH, hibái a szenvedélyektöl , ~ törvényei a kereszténység_ 
tiil származnak." Thomas. 

vu. 



c~áthatta ki Con»tantin azon tö1·vényt (32''), melly jutalmaklit" mél
tóságokat igér azoknak, kik a fensiibb hatalomnak megcllintésére tö
rekvő kisérlet<"ket neki feljelentenék , ha mindjárt a vád ~ legföbb 
kivatalnokokat vagy legbensöbb barátait is illetné; ezen vádakat 
kész maga kihallgatni s személyesen itéletet hozni 1). 

Nehéz állitani, vajjon ezen törvénynyel csakugyan gyanus fijám 
czélzott-e? annyi bizonyos, hogy i)t ugy mint eli5bb minden megillr~W 
tiszteletben részesitteté még akkor is, midön a fiatal herezeg veszte 
már el volt határozva. Constantin Nicomediából Rómába megy, hogy 
trúnra leptének huszadik évfordulóját ünnepelj<", s mig a nép ff.ny<"~' 
mulatságokkal van elfoglalva, Crispust elfogatja, elitéli '> Polában 
kivégezteti (326), hasonló sorsban része~i\lt Licinius fia iR, daczára az 
anyai könyeknek s kérelmeknek 

Mi volt Crispus büne? Már 111aga a titok, mclly c pört fiidi, 
szigoru elítélése a kormánynak. Késöbb azt beszélték, hogy Crispus 
áldozatul esett mostohaanyja, Fausta üzelmeinek, ki gyülölvén öt, mi
vel miatta fiait mellőzötteknek hitte, azon vádat emelte ellene, hogy 
megtámadta női tisztaságát. A császár azonban csakhamar meggyő
ződött fia ártatlanságárúl, s ezt kimondván, emlékének azon egyetlen 
elégtételt szolgáltatta, melly még lehetséges volt. Helena, kinek un<'
kájának halála mélyen fájt, elámita a c:;ásr.árnak Fausta úrmányát, 
mellyet egy császári lovász-swlgával szött, mire a megsértt'tt fé1j a 
császárnőt állitólag megfojtatta a fürdöbtm. Ezen csemt·~nycket sokan 
erősítik, mindazáltal nincsenek eléggé bebizonyítva. Egyébiránt ugy 
látszik, hogy Constantin ezen alkalmat aztán fölhasználta. hogy töhb 
embert, mép; jó banitai közől Íl-5 kivégcztethcsscn. 

Trón-lit·ökösök. 

F'auf;ta három fia mellé, kik trónra levén szánva caesaroknak 
neveztettek, nem tudni mi okból, ezek két unoka-testvére, Dalmatius 
és Hannibalian 2) adatott. Az öt herczegnek physicai és szellemi ne
velése a legelső bölesészekre, a legkitünőbb szónokokra s a legügyes b 
jogtudósokra bizatott; a császár magá1·a vállalta, hogy az emberisme
retben s a kormányzásban öket oktassa. Mig ö azonban mindezt a 
szerenceétlenség iskolájában tanulta, tanítványai a hatalom háborítlan 
birtokában sa szerencse ölén uövekedve olly udvarnál éltek, hol 

1
) Cod. Theod. lib. IX. tit. 4. 

2
) Az elsö é~ ell'YPtl~n rl>m&i herezPg-, ki rPct nPvet. vi~"lt; ~ m{L~odikuak 

rlirne nohili.Y.'Iimv~'l volt. 



ijszinteség nem uralkodott, 8 igen korán jutottak kormányra, mielőtt 

erre tcttekl,cl <~rdcmesitették volna magukat. 
A fiatal Const:mtin Gn Iliában nyert udvart; Constantius Keleten; 

Con~tans Italiát, nyugati lllyriát és Afrikát kapta; Dalmatius a góth; 
hat:it·~zélckröl Thraciát, Macedoni;it és Göriigot·sz:igot kormányozta 
Hannibalianus Caesareából Pontns, Cappadoeia és Kis Örményország 
fdett uralkodott. Minclcgyikiik külön saját jövedelemmel, testőrség

gr!, miniszterekke! birt s olly hatalommal, melly az évekkel és ta
pasztalással növekedett, mindig aiája volt azonban rendelve Constan
tiní·nak, ki fentartá magának az Angustu!l nevet. 

Kormányának utolsó tizennégy évében Constantin "a közbéke 
meg~tlapitúja" (Fu n d a t o r p a c is) czimt·e érdemesíttetett, melly 
forma!'zerü decretummal ruhiztatott reá. S e b~ke valóban alig za
vartatott meg azon fölkelés által, mellyet Cyprus szigetén Ka l ok e
r os nevii tevc-vezető idézett elő, nemkülönben a császár beavatko
zása a sarmaták és góthok háboruiba sem volt reá visszahatássaL 

A góthok által elüzPtve a vanclalok a sarmutákkal egyesültek, 
kiknek nz Északi-tenger partjain régi idök óta letelepcdl3tt Hastingok 
családj>í.ból királyt is adtak. A büszke jellemü s uralkodásra vágyó 
népek közötti ellenségeskedés egyéb indokaihoz még a boszuvágy is 
j :int! t; s a vandaJok és g<ith,,k többször összeütköztek egymással a 
Tiszánál (:331), midiín amazok á római császártól segélyt kértek. Mi
után enuck érdekében fekürit, hogy korlátokat vessen ez utóbbiak 
folyv:ist növekr:'dií hatalmának, a legnagyobb készséggel engedett a 
i'elszMibísnak; azonhan i\rarieh, góth király. azonnal átkelt a Dunán, 
l\locsiába t~\rt t: a c~ászárnak, ki rliadalok közölt öszült meg, látnia 
kellett mint hátrAlnak csapatai a legnagyobb rendetlenségben a bar
bárok elilL A hadi fegyelem végre mégis felülkcrekedett, s a Jegyö
zött ellen!lég vi»szaiizetctt (3:-l2). 

Constantint ezen háborub;l n a tauriai Chersonesus (Krim-fél
t'zigct) lakói támogatták, kik visszaemlékezve a góthok részérlíl még 
a mult században szenverlett sértésekre, a rómaiakkal szövetkeztek, 
kikhez ugyis közelebb állottak görög eredetök s kereskedelmi össze
köttetésöknél fogva, mellynek forgalmát só, viasz és bőr tették, cse
réhen az Ázsiából jövő gabnáért és kézmüvekért. Az egyesült erőfe
szítés a. góthokat a hegységekbe szoritotta, hol a hideg s éhség foly
~án, mint mondják , legalább százezeren odavesztek. Kényszerítve 
lévén, hogy békeért könyörögjenek, Ararich legidősb fiát túszul Con
stantinnak adták, ki nagylelkiileg viselte magát főnökeik iránt. Még 
nagyobb mérvbcn tanusitá azonban nagylelküségét a chersonesusiak 
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iránt, kiknrk cliiljáníit f<\nyes kit.Untct~!!<'kbcn rés;r,~F;itct.tf'. hajt',iknt ~ 
Fekete-tengeren YlÍmmcntcsekké tette ~ m<'gigc:rtc, ho~y ~Pp;dyz<~Hrli 
öket vassal, gabonával é!l olajjal. 

Csak a sarmaták iránt volt Conshtntin fnknr, minthn nr.t hitte 
volna, hogy edeget tett, midiin /iket egy vcsr.élycs cllenségtíil megsr.a
haditotta ; n háboru költségeinek fejében visszatartotta az n n n.j{l nrlt'•
kok egy részét, mcllyekkel renelcsen l'lzolg!i.lataikat jutalmnzni !'lzokta. 
Ez annyira fölbfíl'zitette öket, hogy betörtek n r<)mni birodalomba, a 
rniértConstantin mcgtagndtl\ tőlök n segMyt. miclíín nz nj g-cíth ki1·:íly, 
Geberich által rncgtámadtattak. Vil'nrnar, n vandatok királyn. ki az 
f'llenség vitér. támadáslit hősies ellem\ll:l.ssal fogadta, egy f'Rnt:\hnn f'i
esett (334), mire övéi n vaclá!-lzat és pásr.torkonits által mf'gcclr.ett rah
Rzolgákat fölfegyverer.tf.k s az országot meg-Hznbadihík. Ar.onban n 
boszu után szornjazó rabszolgák, kiknek ök maguk adtak kf'zeikbe 
fegyvert, hatalmukba keritették vngyiR inkább ,·is~zahóclitották nz Ol'

szágot, melly valószinüleg ÖReik esontjnit takartn, ~ limigan~oknak ne
vezték magukat. A vandaJok éR Rnrmnták kénytelenek voltak teh:\t 

vigszavonulni, részint alávették magnknt a góthoknnk, ré~zint a qua
cloktól a K:il·pátokon tul m[h-eletlen teriileteket k~rtek ; legtöbben 
nzonban a római birodalom hntárni kiizött ke1·r•stek ffif)nedéket R há
romszázezeren gyarmatokban elosztattnk Pannoniában, Thraciában, 
Macedoniábnn és Olaszországhnn. A perzsáknt, kik n hoPs?.U békc:t 
Mesopotamiába való pusztító betöréfl~el zav:~rh'tk meg, ('sakhamar 
kényszeritette uj alk111lor.á!'1ok ker.désóre. 

(:onstnntin h11li1ln. 
Constnntint, kitől ~zonJ~Z<;dai, n barbárok remegtek, a távol

fekvő nemzetek tisztcletbr.n tartották s a Keleti-világtenger partjai f> 

a Nilus forrásai nu~llöl követeket kiildöttnk hozziL. Tiz búnapja mult 
épen, hogy nrnlkoclá~ának !tarminezndik (~Yét iinneplé, mirlőn Nicome

eliában megbetegedett s érezvén hnl{d:ít ldizelrrlni. kérte, hogy ke
reszteljék meg, mit eddig elmulasztott, mire Mm sokára meghalt (337. 
május 27), kijelentvén ·, hogy ar. egyetlen igaz t)(et az, a mellybe /i 

most fog jutni. Hnlálával minden gyülölet elnémult, mindenki siratta 
öt; temeté!lf! fényes volt, s mig a pogányok hizelgésf!i t'ít az istenek 
közé emelték, a göriigök s a kereszt{•ny papság hálája /it apostolul é~ 
!lzentként tckint-'l; az utókor igazsá.g~zerctete a nagy uralkodók közé 

helyezi <::t, mint olly fejedelmet, ki megértette korát, ki nem 1·agasz
kodva makacsul a multhoz, kedvezményeível előmozditotta a ha.ladás 
megérett elveit R élére állott a legnag-yobb forraclnlomnak, mcllyrfil a 
tvrténelem em!Pkezik. 



NEGYEDIK FEJEZET. 

Vallási Hgyek. 

Uon<itantinnal az egyház kiil8ú eseményei olly fontosakká lőnek, 
lwgy a történelem érthetlen lenue, lm egyidejüleg· a világi dolgokkal 
nem forditaná figyeimét ezen e~eméuyekre is. A kereszténység első 

korszakában a csudák szerelJclnck, s habár az emberi hatalom a szen

vedéf!oeu, ellenállásban s gyözelcmben mutatkozik, mindazáltal lsten 
keze, magá.uak a tm·w,;szet rendének meg:;züutetésével il'l, olly vilá

gos, hogy amaz eseményeket kevésbbé lehet leírni, mint tisztelni. Az 

clsö tauitványok legnagyobb része egyszerü és l'g·yiigyü volt s alapul 
az uj társatlalomnak a renJithetlen hit szolgált. 

Az elsö :;zázad tehát inkábh gyakorlati volt mint elméleti, in

kább a tényeké mint a szavuké; a vallás tan, mcllyet a hagyomány 

élö szóval ürükitett, kevés és vilagos szavakban összpontosult; egy
~zerü és hathatlis módon Lizonyitották a vallást, midön Krisztus éle
tének és halálának tanui még igy szólhattak: "l\1 i l á t t uk ö t" vagy 
"Az látta öt, ki uekünk róla beszélt." A vallástan azt 

mondta: "Akarjátok a lélek nyugalmát, a valódi jót? 
It i g y e t ek." Ha viták keletkeztek, egyotlen szava egy tanitvány

uak lecsünuesité; s fényes prób~ja volt az egész ember megujulása, 

mit addig ismeretlen erények eszközül tek, a béke, testvériesség, 

eg-yenlőség, általáno~; jútL•konyság, a vértanu~ágbau állhatatosság, 

nagylelkii meghoesMás. 
A:~. ijesztések és igét·etL~k által meg nem rendíthető hit, amaz 

emberfölötti erények, kellett hogy hatással bi1janak j s a társadalom 

uj szellemet nyert j az egy húz, melly kevéssel eliíhb alig Lirt remény

nyel, diadalmasan tm:jed, a társadalom átalakításához fog, nem a poli
tikai rend felforgatásával, dc az emberek javitásá \'al , uj vallási és 

c1·kölcsi rendszert állítva föl. 

lVIidön ConHtantin az eg·yházat békével megajándékozta} szcnt 

üröm töltötte el az egész keresztéuységet; a katakombák szomoru 

éjéböl elötüntek a papok, hirdetenJök a világnak az uj szövetség tit
kait j majrl a püspökök kezdték a v<"'t·t.annk Pmlékét ünMpelni, nyil
váuosau templomokat emeltek j tud•)sok olly erényeket magasztaltak 

~ hirdettek, mellyek eddig· elrejtve voltak; a hivek a biztonság édes 

t'or:.-;et,qJen t.~~~l\'<!ri ~;..:,~rdPit<.J ii<h-özölték eg-ym:bt1 s a szent Yacsora 
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naponkinti megujulása megerősít~ öket a s:leretctlH~n, hálákat adva az 
Urnak, ki a viharok megszüntét igéré. 

Constantin nem akart egy, számra nagy de többé nem félelnies 
pártot a kétségbeesés lépéseire kényszeriteni visszatorlások fenyege
tésével; amiért is nem csekély dicséretérc válik az uj i tónak, hogy 
mérsékelten viselé magát azon harczban, mellynek nem kiegyezésscl, 
de a rendszer diadalával kellett végződnie. Eleinte az uj vallás 
nJ ellett türte a régit is, melly aszokásokkal összenőtt és szám os érdek 
által fentartatott; késöbb nyiltan a ket·esztényck mellett nyilatkoz
ván, megtiltotta (321) a vindori játékokat, a botráuyos ünnepeket, a 
vasárnapokon való munkálkodást; majd bezáratta a pogány templo
mokat, megtiltotta az áldozatokat, lerontatta a bálványokat, megvonta 
a vesta-szüzektől B a pogány papoktól azon előjogokat, mellyekben a 

püspököket s a elerust részesítette, kiknek ezenkivül palotákat s gaz
dag birtokokat ajándékozott s megengedte, hogy örökölhessenek; a 
világi hatóságoknak meghagyta, hogy hatalmuk egy részét engedjé!~ 
át, ezáltal emelni akarván a püspökök tekintélyét, kikneh hat:irzatait 
hasonló érvénynyel ruházta föl. A középületekre n kereszt tüzetett, a 
hadcsapatok előtt a h~barum lengedezett ; a túborban kapoina emel
tetett, mellyben papok szolgáltak, kiket Constantin lelke őreinek ne
vezett; minden legiónak voltak olt1írai s papjai, ::; az iitközet eliitt a 
győzelmek Istenét segélyül hh,ták. 

Constantill b6kezUsége n'z egylu\z h·án)itbun. 
Késöbb beszélték, hogy a császár megtisztulva a bélpoklossúg

tól s megkereszteltctve Silveste1· ·pápa által, á tengedé neki s utódai
nak a Róma, Olaszország és a nyugati tartományok feletti uralmat. 
Az adományozási tény, ugy látszik, a nyolczadik században véve kez
detét s ál Izidor Decretaleseibe iktat va, igen régi keletet s törvényes 
eredetet tulajdonit a pápák világi hatalmának 1). Minclazáltal a XII. 

1) .Rómában, midön még pogány volt, a római páp>\ mftr alkalmatlan volt a 
C$ászároknnk; ezeknek alattvalójok volt, kik diene miudent tehettel1, ö ellenök semmit, 
mindazáltnl nem tudtak mellette fenállani. Homlokán vist>lte a }'rtp.ufg fön.~égénel. 

jellegét, a a császdr, ki hasonlóképen a awnmus pontifr':C ez imet haszndlla, keveseM.J 

nyugalommal Wrte út Rómában, rnint a had~e,.egben P!J:'J Caesa>·t , ki a biTaelolmal 

akarja kezeiböl kicsikarni. (Bossuet.) Egy láthutlan kéz kiutasit4 öket az ö1·ök vd

?·oaból, hogy azt az örök egyhdz fejének adja. '1'11láu Uouatantin lelkében a hit és 
tis~teletnek elve csatlalwzott azon ltülönös vis;oonyhoz; de nem is kétlem, hogy 
illy érzelmek érlelték meg inkább elhatározá~át a birodalmi föviros áttételére, 
mint politikai indokok. Ugyanuzon városfaluk nem Hzolghlhattak lakásul a esá

szárnak is és B pápának is, és Constantin Rórnát áteng·edte a pllpának. Az embe
ris~g tévedhetlen öntudatu nem másltépen fogta fel <l~t, s innen keletkez.,tt az 



század óta megtá.llladásoknak volt e jogczim hitelessége kitéve, mig
nem Valla Lörincz a XV. században azt teljesen megdöntötte. Con
stantin bökeziisége fényeseu ellátta Rt'. ma tem !Jlomait •); s egy, bár 
tökéletlen 2) névsor maradt fenn, mclly elősorolja a házak, boltok, 
földek, kertek jövedelmeit, mellyekben a szent Péterr<Sl, sz. Pálról, 
Laterani szent Jáno!iról czimzett egyházak részesültek, s mellyek 
összege huszonkét millio aranyt·a rugott, nem számítva az olajat, lent, 
papil·ost, illatszereket s egyéb jövedelmeket. A pápák mindazáltal, 
a hit diadala utáu is, altizatos életet folytattak, nem vágyódva ezen 
világ m·almára s legszebb tiireb-ésök oda irányult, hogy az úllhatatos 
erényess~g példánytiikreül ~:~zolgáljanak. 

a•ilpilk. 
Az el!iük köziiliik, ajtatos s buzgó püspökök, miután egész éle

tük ben n hit tisztaságának megovása s az azt vallók buzditása mellett 
taradoztak, végre saját vérükkel pecsételték azt meg. Pétert, ki 67 -i 
j unius 29-én megft>szittetett, voltel'l'ai Linus kiivette; azután római 
Anacletus, késöbb római Kelemen, hajdan szent Pálnak társa s kitől 
<>gy levél maradt fmm a korinthiakhoz; ezt kiJveté Evaristus Syriából, 
ld, val:tmint utóda.Sándor, Hadrian esászárnak áldozata volt. Ezek után 
kiivetkeztek Sixtus, Elvidia nemzetségébiíl, ki a nagyböjtöt l10zta be, 
és turiói Thelesphorus, kinek a G l o r i a i 11 e x c e ls is tulajdonit
ta tik. Ezek ntt.dai Ynltak Hyginus (athenaei), Pius (aquilejai), Anice
tus (an eisai \1 Sote r (fondi-i), kiknek sem pApaságuk korszakát, sem 
;;orrendjét biztossággal meghatározni nem lehet. 

Eleutheriusról (177) álli~já.k, hogy hittéritöket küldi.itt Bt·itan
uiábaa). Afrikai Viktot· ( 192) buzgalmát mét·sé kelték a nyugati fő
papok, nehogy Rzigorával odavigye az ázsiai piif'<piiköket, hogy azok 
a husvét megillésének ideje mi:ttti kérrlés folytán az egyl1áztól külön-

;ulományozás legvalódi bb meaéje. A régiek, ldk miudent IAtni s érinteni akartak, 
az elhagyAst formaszerii ad01m\.nyozá::sá változtatták ; pergamenre írottnak hitték, 
s hogy szent Péter oltárállan öriztlltik. A jolenkor emberei hamisitá.sr61 beszélnek, 
holot.t maga az ártatlanság is el[ként adta elö gonrlolat11it. Nincs tehát olly igaz 
dolog, r>int Con~tantin adományozása." De Maistre. 

1) Egyrtlen templomnak egy, kétezerhuszonöt font<1t nyomó e~iist tabema
enlumot, egy öt láb magas és százhusz fontnyi ezüst keresztet, ezüstből tizenkét 
apostol-<znbrot, ajándékozot.!, rnellyek mindegyike kilenczven fontot nyomott, vagyis 
összes értékben másfélmilli6t s ezen felül még 80,000 lirát jövedelmező vagyont. 

') Baronius, Annal. eeel. ad u. 324, N-ro 58, 65. 70. 71. 
~) Beda késői tekiuLélye támogatásm talál Tertullian e:.~en szavuiban: Bri

ta,•nol'u-m inwr,nya Romanis lor"' Ch,-i.vto fle!'O ,ubtlita, 
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váljanak. Mondják, hogy Calixtus (219.) Domizia netuzetségébölró
mai Zefirin utóda, Heliogabal alatt építé a via Appia hos~zában levö 
hires temetöt, ~ mellybcn százhetvennégyezer vértanu s uegyveuhá· 
rom pápa temettetett el. Utána következett OrlHin (:!:::!i3-) és Pontia
nus (230.) rómaiak, ez utóbbi 1\hximiuus idejéheu Sar·diniába st-úm
üzetett j Antherus (235.) policastrúi, FaLianus l~:-W.) és Cornelius 
(251.) rómaial<, vértanuk; Luóus (~ó:::!.) rótuai j bh·1t11 (~53.) róutai, 
kinek surlódásai voltak szent Cypriánnal; IL Sixtus (257.) atlw · 
naei j Dionysius turiói, kinek irataiból töredékek maradtak rr.,ánk ; 
Felix (269.) római, Euti<!hianus (:::!H.) lnecai, Caju:s (283.) dalmata. 
Marcellinus (30-t) római, ~lan~ e ll us (308.) római, kiuek szigoráról a 
~r.ent Damasus által irt sirirat 1) tanuskodik. E1w~bius (310.) ealH.
briai, csak néhány hónapig uralkodott, utú1la volt Melchiades Vilg,Y 

Miltiades (311.) afrikai, utána következett Sylvcster (314-3[).) r•i
mai1 ki alatt törtűnt a császárok ~JzcruucHés megtérése. 

A mint behozatott a birodalomba az állami tizel'l;:ezet egy ujabl• 
rendje, ugy módosulás történt az eg.} ház szerkezctébeu ill, me ll y 
utó-bbi annyival fontosb é.s figyelemre wéltúbb, hogy arnanuak cl
cnyésztével, cz fenmaradott azon állandósággal, mcllyet az egy ház 
rányom mindenre, 1ni tőle származik. 

De amint az égre vonatkoz(, llolgok a füldiekkul éri11tkeznck, az 
anyagiak gyarlóságai megzavatják az ü:;zltaugzatot: alig lett az ed
dig üldözött egyház uralkodóvá, igaz, hogy a pog<luyok tömege:;cn 
tértek meg , de akárhányan ne111 meggyiízöJésLül " nem eudigi té\·

fogalmail~, filnézeteik 7 SZ 6 U ved él y cik1 szo)dsaik ~ érdukeik leküzdé~e 
után, hanem hogy megtarthassák eddigi állásukat, el ne veszitsék a 
császár kegy ét, vag·y ép súniett megtéré:;ük rugója tiszt.í.n a ka pz:;i 
v:ágy volt az uj papság előjogai s gazuagtiág<~i utáu. ~\ Jolgok illy~.::

tén fordulatanak tennészetes következménye volt aztát1, hogy a nagy 
tömeget tekintve, a keresztények példás ed<iilcsei lazultak, s hog·y a 
társadalom mint illyen, fölvett: uj Yallá~a mellett n:·gi vétkeit is meg
tal·totta. 

') V e1·idicu• reclor, lapsis quia c1·i,m:,w JI ere 

Praedixit mise?-i.Y, fuit omnil1U8 hr.stis mnw·a.s ; 

Hinc fw·or, hinc odi.tm seq·uitu.1·. di,·curdia, lile.•. 
Seditit>, caedPs, solvPntur foe.rlrm p11ci.,, 

O,·imen ob alle•·ius, 0/n-istwn qni ;.,, }>ace uegav·il. 

Pinil:tus. expulsus patriae est fúitate tyrunni. 

Hac lJrevite•• DantMU8 voluit ~omperta ··~ferre, 

Jfm·cslli ul popul11B, men'tum ··o,q·•'4•<'el·e pusset. 
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l~t·etuek!Otgt>k. Doutishik. 
Az eretnekségek, mellyek eddig jobbadán ira;kolai viták voltak, 

111o:;t komoiyaLb jelleget vettek föl, elannyira, hogy magára az állam 
külsö rendjére it! lényegeí:!en kibatottak. Ezek elsejét Áfrika földe 
:szülte, hol Donatus, easae nigrae-i püt>pök, a numídiai püspökök leg
nagyobb részével egyetértve, Uaecilianust, kit k:11·thagói püspökk é 
Felix, aptunguUJi püspök t;zentelt fül (311.), tnint illyentelismerni 
nem akarta, azt állítván, hogy Felix, egy állítólagos át•uló (ki t. i. az 
üldöz(~sek alatt a szent köuyveket az üldöző-knek kiadta) által feladott 
egyházi rend érvéuytelen. Kgy, 70. püspököt ~zámk\.lú zsinat kárhoz
tatja Caeciliant; mások ismét 1'észé1·e uyilatltoznak, tuiből szakadá>:~ 

és villong!Íí:! táuuHlt, melly az afrikai procuuHtlt is a legnagyobb za
varba hozta. Constautm, Caeciliaut s ellenfelét Ró·uvába hívta meg, 
lwgy ott vitás ügyük Melchiades pápa, s Italia é:~ G-allia. pü.spökei ál
tal megvizsgáltassék, A lateráni palotában a pápa "fo r r ó n sz e r e
t e t t t es t v é r ük'' elnökletc ul att 19 püspök jött öt~sze, kik Dona
tus ellen nyilatkoztak (313. octob. 2-án), az afrikai zsinat u<~otározata 
figyelembe nem vétetett, miutá.n az Caedliánt még ki sem hallgatta. 
De habár Uaeeihá.u m~Uett is uyila.tltozott a zsinat, mégis, hegy az 
ellenségeskedésnek eleje véte~sék, Caeciliánt Breseiában, Donatust 
pedig Róruábau vil:!szatal'tották. Douatus a~-onban adott szavát meg
szegve Uartbagúba visszatért, hová Caecilián kö\'Ctte öt, mire a vi
szály ujabb hévvel s elkeseredétisel tört ki. Constantin a dolgok illy 
fordulatával ezen, tisztán egJ~háú ügyet ujból megviz~:;gáltatja, s mint
hogy a Donatisták azt hozták fel, hogy a Rútuában tartott zsinat nem 
elég népes volt, Arles-be uj zsinatot bitt öszve (314. auguszt,), mely
lyen 33 püspök jele.ut meg szeu1élye~en, mig mások egyházi küldöt
teik által l~épviseltették magukat, mint tette ezt maga a pápa is, "ki
uek azou helyről távoznia nem lehet, melly fölött az ll}JOfiOO!ok őrköd
nek, s boi vérökkel folyvás:t az U ra t dicsöitik 1)." 

Ezeu zsinat is Caecilian mellett uyilatkoil.ott, :; az ott jelenvolt 
atyák felhivták a császárt, hogY. &z. eLlen!l~egülöket,. mint az egyház 
s a birodal~m békezavaróit h111talommal is utasítsa rendre. Másrés.z· 
röl azonhan az elitélt }HÍrt is a császárhoz terjearatette föl ügyét; 
Coustantin ezen hoz2.á történt felebbezést a l!lgnag)lObb idegenke
Jéssel vette, a ruinthvgy haloga-tta is jó, ikig' maga t·észérül az eldön
tést, mig végre a Donatistáktól egyl'e sarkaltatv:a, tanácsa által ki
mondatta Milanóban az itéletet (316.); melly ismét Donatus eU.en 
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hangzott, kinek partja ezalatt Caecilian ellenében karthagói ellen
püspökül Donatusnak hasonnevü baratját választotta meg, kit a do
natisták az előbbitől megkülönböztetésül n a g y-nak neveztek eL 

Azonban ezen császari határozat nem csendesitette le a dona
tistakat; sőt elfoglalták a csaszár által Cirta-ban (Constantine} épi
tett templomot is. Constantin sokáig nem mondott le a reményről, 
reájok türelme és szelidsége által hathatni, miért is az elfoglalt temp · 
lom helyett inkabb egy masikat építtetett, sőt a több i afrikai püspö
köket is hasonló türelemre intette, hogy tekintsék vértanusagként 
mindazon igaz 1alanságot és sét·elrnet, mit irányukban az elvakult ra
jongók elkövetnek. Bár lehetetlen, hogy a császárt ezen viszálko
dások, mellyek a pogányok gúnynyilainak olly alkalmas tárgyat szol
gáltattak, mélyen ne sértették volna, mégis, csak miután a szelid
ség és tUrelem minden eszközei a neki bőszült donatistáknál ered
ménytelenül maradtak, nyult végre szig·orú rendszabályokhoz ö is 
~317.), mikor is legkisebb figyelembe sem véve azon tiltakozó Ú Y á.:> t, 
mellyet most már Donatus Carthagóból a császárnak ezen az egyházi 
ügyekben tett beavatkozasa ellen emelt, számüzé a donatistak tekin
télyesebb fejeit, es sol>: templomot elvett tőlök, mégis a nélkül, hogy 
ezen szigorú föllépése mást et·edményezett volna, mint hogy számos 
püspök megátalkodottságukban most már a tévelybi)) a nyilt eretnek 
szakadásba mentek át. 

(;l l't'lllllCPIIionei!!. 

Tekintve, hogy ezen egész visz ál y nál eddig a hitigazságok 
egyi]{e sem jött kérdés alá, azzal az egyház története a.lig foglalkoznék, 
ha mégis épen ezen viszályok által maga az állam olly huzamosan 
tartó, s véres belvillongásoknak ki nem lett volna téve. Numidiábau 
és Mauritániaban a vallási rajongásig feltüzelt köznép ~a történetben 
"circumcelliones" vagy "circelliones" névvel jelölve 
vagy mint önmagukat elnevezték: "Krisztus harczosai" "M i l i t es 
C h r is t i," "a g o n is t i c i") vad dühében üldözni kezdé a katholi
kusokat, nem kimélve a donatista püspököket sem. A szentirást a 
b e t ü sz e r i n t, m e ll y ö l, s nem a l é l e k s z e r i n t, m e ll y 
e l e v e n i t, kezdvén magyarázni, czélul vették tökéletes egyenlősé
get helyreállitani a földön ; összetörék a rabszalgak lánczait, kiket 
fölhivtak, hogy ut"aik birtokain osztozzanak ; az adóst kötelezettsége 
alól fölmentettnek hirdették és a hitelezöket agyonverték; fegyverül 
azonban nem használtak kardot, mert azt Krisztus Péternek megtil
totta, hanem furkos botokat, miket aztán "Izrael vcsszői"nek neveztek 
el; s vezetői kk el, kiket ök a 11 s z e n t ek fő n ök e i"·nek neveztek 
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el,emekiáltá!'lsal: "Istené legyen a dicsöség!" mégsokáig 
üzték a boszu munkáját, majd midön végtére szigorú rendeletek adat
tak ki ellenök (404.), akkor aztán a büntetést kikerülendök, öngyil
kossághoz fordultak, melly által vértanui koronát hittek nyerhetni, 
aniért is azt mintegy Levett ~zoká~s:í vt>vén, bizonyos ünn~pélyesség
gel hajtották véghez. Ünmag:\.túl éathetö mindezekböl, hogy az eny
uyire elfajult rlljongók csak a ~zigor végietei alkalmazásával, s sok 
ki ontott vér által fékeztetlwttek meg. 

Az elkeseredett zsidók is Palae8tinábun ijsszeütköztek az ottani 
keresztényekkel; a miért Constautin a zsidók keresztény rabszolgáit 
szabadoknak kimondotta, s a zsidóknak testi s vagyonvesztési bünte
tés alatt uj keresztény rabszolgákat vásárnini vagy keresztényt kö
rülmetélésre kényszeriteni megtiltotta. 

A•·inr•l~mus. 

Krisztus mit sem irt. Hogy az apostolok, rnielött széloszoltak a 
nemzeteknek az ildvözitö t11.nt. hirdetni, maguk között egy közhitval
hist megalapi tottak volna, me Ily reánk a p os t o l i h i t v a ll ás neve 
alatt átszállott, az csak ájtatos vélemény j nem való, mint némellyek 
:illitják, hogy ama hitvallás volt légyen azon fonnula, naeily közön
S(~gesen a kea·esz!ség feladásánál használtatott, melly eleinte igen egy
~zerii lehetett, de idövel Ll)vittetett a szerint, a mint a szükség egy
egy hiMgazatnak megvilágitását, vagy valameily tévelynek kirostá
tását kiv{mta (L. VI. könyv. 597. lap). Á talánosan meghatározott s a 
hitágazatok összegét magában foglaló formula nem létezett; a Szent
atyák némelly pontokra nézve eltértek egymástól j atalános látsza
bályként az állott, hogy az, ki az egyházzal, mellyhez tartozott, nem 
tat·tott, azon egy ház kőzösségébiil kirekeszt !'tett. 

Ezen fegyverrel kiizdé le a kerellzténység az első hi ttévelyeket; 
de most azon számos és sajátságos jellegil eretnekségek után, minö
ket csak a keleti képzelüdö ész forrar gása szülhetett, egy uj, rendsze
t•esebb, s ép azét·t sokkal veszélyesebb eretnekség üté föl fejét, melly · 
nek sajnos következményei hosszu idök sorárA kiterjedtek. Azon 
nyilatkozata által, hogy ~z Ige az isteni Lélek, egyszülött Fiu, mennyi
ben Iatcn, clsösziilött, mint előképe mindcn teremtménynek 1), az 
egyház elég világosan kifejezte ugyanazonosságát az örök dicsöség
ben lakozó ~egföbb isteni valónak a magára testet öltött Fiuval; nem 
különben az azok közötti viszonylatot is. Mint akarták némelly eret-

1) Primogenitua, ut ante omnia .g~nitu.Y; uni_genitua , "~ Rolua ex Deo gen itus· 

Tertull., P1·axeam. VIIT. 
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uekek lndia, Kabbala. ~ a Zuroaster tan, ugy a plátói s egyéb bülcsé 
szeti eszmék belevonisá\·al ezen hitigazságot elferditeni, már föncbl, 
előadtuk. De mindezen eretnekségeknél nagyobb jelentőségg·el voltak 
az egyházra néz\'e azon eretnek-tanok, mellyek a III. llzázaclban kc
letkezve, Krisztus istenségét, következőleg szent tanát, az isteni ki
nyilatkoztatást tagadták, melly eretnekségek (Arianisu.ms, Nestoria
nismus, Enthychiani~mus, Monuphysitismus1 Monotheletitnuus) midün 
egyrészt közvetve Origenes tulhajtott es:~;ményes iránya, és tul szel
lemiséges felfogása szüleményei voltak; másrés:.~;t küzvctlenül azon 
~zenthá1·omság elleues eretnekségi t~nok következményeiül tekinten
dők, Illeilyekkel legfőképeu a ~abellianismus föllépett. 

Ezen eszméket reud.;zeresitve kifejtette és terjes:t.tette A r i u~, 
egy alexandriai presbyte1·, olly ügyességgel, melly irigylenuií lecu
dett, hahogy az igazság Y(;(Ielmében fttjtetik ki. Ellenesei, kik utáu 
egyedül isme1~ük öt, nem vonják kétségbe sokoldalu ismereteit, fé
nyes szónoki tehetség·ét s kiváló dialecticá-ját; de kárhoztatják hiu
ságát s dicsvágyá.t, mellytől ösztonöztetve állitá, hogy üt Isten külü
nös kegye kivételes értelem és tudománynyal ruházta fel j tettek 
után itélve, öt mégis inkább a meggyőződés mint a hirszomj ragadta 
cl. Ezen tulajdonaihoz járult csinos előadása, behizelgö modor, min
den elhamarkodástúl tartozkodó s hidegen szárnitni tudó kitartás, melly 
tudja bevárni az alkalmas időpontot, s tud látsd1lag engedékeny i:; 
lenni, a nélkül, hogy csak egy perezre is hütelen lenne azon tanok
hoz, mellyeket egyszet· már magáénak vallolt; miből megértheti! 
azon buzgolkodása Ü;, mellyet az egy ház mellett szinlett, mig azt 
czélzatosan zavarokba dönteni törekedett. Iratait s költeményeit neru
csak terjeszté a nép között, hanem, mint Hocrates, maga is házról 
házra járt, hogy kérdések által meggyőződést eszközöljön. V o l
t ak- e g y e r me k e i d, kérdé az asszonyokat, m i e l ö t t a z ok a t 
s z ü l t e d? É p o ll y l e h e t e t l e n l á s d, h o g y a z I s t e n n e k 
fi a l e t t l e g y e n, m i e l ö t t a z t még n e m is n em z e t t e." 
Illy s egyéb, hallgatói eszéhez ruért és sokszor pórias hasonlításaival 
akárhányut meggyőzött arról, hogy az Atya Istennek a Fiu Isten elött 
léteznie kellett. 

Tanait tisztán tuJowányos oldalról tekintve, elmélete egy kisér
let volt: megfejteni a Szenthá.romság titkát a plátói eszmék ből. Az, 
hogy a Fiu az Atya állagilból (substantia) eredt legyen (okoskodott jő), 
meg nem állhat j mert ebböl folyólag a.z isteni való (essentia) kiárad
hatását (eruanatióját) s következőleg annak eloszthatóságát és változ
hatóság·át i:s kelhme fiilvenni. S :u11tá.n utiesoda ltö:4veilen viszony 



képzelhető a ti~ztltn ~zcllemi és anya~i kiizött. Olt"y nagy az lsten, 
hogy kiizvetlen ráhntá~- és befolyáslit semmi teremtett lény meg nem 
hirhatja; <le meg az ö mélt()ságával meg nem féa·, ho~y véges lény
nyel kiizvetleniil érintkezzék. Ugyanazért teremté az Igét, m int köz
Yetitöt, mint Finif;tent, ki áltnl a világ tE-remtetett s megváltatott. 
Ezen Fiu esnk egy neme n fél istennek, demiurgos, ki az Atya esro
m éi szerint n teremtés munkáját véga·ehajtja; ii nem állaga az Aty á
n nk, kö,·etk('ziileg nem Isten, hanem haRontagos ( opmoÍ•mo~) állag az 
Aty{tval, teremtmény, létrehoso;vn 1\ semmiből azé1·t, hogy ö ismét 1\ 

többi tea·emtmén,veket alkossn; nem iiröktöl való, hanem c~ak magát 
a világot mcgeliízíj irliíböl. Mé~ alantabb helye1.~ Arius a F\zentlélek 
i~;teni személyt. 

:Már elöbh is némcllyek a:r.on nézetben voltak. hogy a hittan 
formájára nézve misincR meghatározvn, hogy az tisztán az érzemény 
dolga, aminthogy az egyházban eliiforduló kíllönbségek is csak ugyau
azon egy keresztény~égi szellem különbiizíi nyilvánnlás~ti. Constantin 
és udvara példája nyomán, sokan mcgtértek, mielött ünmagukat sa 
világot meggyőzték volna; azé1·t közönbö<~~>ég fészkelte be magát a 
kedély<>khe, s az elhanyagolt tanulils mcgkönnyité a tév«:>ly te1·jedé",ét. 
Aztiln a rationalismnshozi hajlam is At·ius mellett sz•Wt, ki a mystc
ritml ellenébe az okszerüt állitotta szemküzt. 

Az emberi korlátolt É\Rz előtt s ollyanoknál, kiknél a lélek röpte 
csak az alantabb körökre tmjedt, ktinnyebb volt Jézust életében és 
halálában mint látnokot, mintsem [stent felfogui. 

Sándor, antiochiai piispök, ki e tan veszélyességét jó ko1·án fel
ismerte, eliire látván, hogy Arima ékesszólásn- s dialecticájával tanai
nak hiv()ket szerzeml, előbb megintette öt, s mintán ez sikertelen ma
radt, több piispökkel egyetértve degrarlálta az ujitó papot, s az eret
nekségről a többi egyházakat értesitette. Aa·ius azonban makacsul 
tana mellett maradt, mellyet már több afrikai s palaestinai püspök 
is elfogndott, R minthogy olly vallá~rendszcrben, minö a keresztény
ség, esaknem minden ké1·déF> legott gy11.korlativá válik, a vitába csak
hamar a nép is bele elegyedett és lázongott; a pogányok pedig tap
soltak s a viszátkodú kere8zténységet a szinkörökben paródiázták. 

Constanti n ez (·seményekről a nicomedia i püspök által, ki szinte 
Arius rész~n volt, értesülvén, ugy ahhoz, mint az alexandriai püs
pökhöz irt, állitván: hogy ezen egész vitajok "cs ak ü r es sz ó b e
s z é d, s h i u e lm e j á t é k" s minthogy lehetetlen illy magasztos 
és kényes dolgot felfogni, tehát ,békülnének ki. Bizonynyal pedig 
ezen kérdés, ha vajjon a kereszténység :tlkotója bten-e, a mindenck 
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alkotújával egyenlő és cousubstantialis '! vagy csak hozzá hasonló '1 

nem üre;; kérdés; mert ha Krisztns teremtmény, vagy az Atyától kü
lönbiizö Isten, akkor mindazok, kik öt imádják, vagy bálványozók. 
vagy két istent imádók. 

Azon kivül amaz iskolai szöt·szálltasogatások alatt lappangott 
a tiszta deismus, melly a pogányságot az evangeliummal kiegyeztetni 
ti)rekedett, s a tévely annyival kecsegtetöbb lön, hogy a pogány tu· 
dósok reform-törekvéseivel ugyanegy uton találkozott. De mi.vel az 
arianismus Istennek közvetlen behat:isát az emberre tagadja, s ennél 
fogva a malasztot is tagadja s ekként Isten és az emberiség közi)tt 
amaz ürt ujra felállitja, melly a pogány századokban fenállott; to
vábbá nem ismeri el Krisztust példányképül, mellynek hasonlósrígára 
való törekvés az emberre nézve érdem (mi a gyakorlati keresztény· 
ség alapja); és végre az eredeti b ü nt is tagadja, mi.velhogy szerinte 
az ember olly mértékben, mint azt az eredeti bün fogalma fölteszi, 
Istent meg sem bánthatja: látni való, miét't tulajdonitottak ezen eret
nekségnek az orthodoxok olly uagy fontosságot, és hogy az egyház, 
mint öre a tiszta igazságnak, határozottan elleTIB szegült olly tannak, 
melly a hit alapjait, a remény támaszát, a szeretet tápját támadta meg. 

Sz. Athnn.íz. 296-373. 
Athanáz, az alexandriai piispök diaconja, kinek korábbi élete

s müködéséröl csak azt tudjuk, hogy irt a pogányok ellen, azonnal 
fölismeré a dolgok mélyére ható ritka éles látásá\·al, hogy az egész 
arianismus 11 árn1ánynyal körülszött gondolat;" hogy ~hát e tévelyt 
utolsó következményében egy csapással megdöntse, az igazság leg
felsöbb fokáig emelkedék, kinyilatkoztatva, hogy Krisztus az Atyá· 
nak bölcsesége, örök igazság, változhatlan, öröktől valómint az Atya. 
Kétségkivül az ö ösztönzésére hitt össze az alexan(h·iai püspök egy 
zsinatot (321), me ll y AriuRt "kiközö8ité az egylnízból, melly Krisztns 
istenségét imádja;" ez azonban meg nem alázta magát, inl<ább azon 
müködött most és pedig sikerrel, hogy követöl<re szert tegyen. Igy 
keletkezett az egyházban a szakadüs; é~ az államhatalom most eW
ször lép föl az egyház javára, mellynek eddig ellensége vala. 

Constantiu elismerte az egyház függetlenségét, mindazáltal az 
egyházi mozgalmakat figyelem nélkül nem hagyhatta. A keresztény 
vallás terjedése a birodalom politikai egységét mcgszaggatta, ugy 
hogy a császárok ennek hiveit tüzzel vassal kiirtani törekedtek. Mind
ennek daczára ezek száma annyira növekedett, hogy a többséget ök 
képezték ; azért Constanti n végre ez uj vallás hiveihez állott, hogy az 
egységet visszaállitsa és pedig a kereszténység szPIIemében. De alig 



63 

fogott Constantin a nagy munkához, midön a kereszténység pártokm 
szakadt, midőn a hitegység felbomlott, ama hitegység, mcllyel a ke
reszténység a pogány vélemények sokfélesége il·ányában dicsekedett!). 

Constantin, ki kezdetben ez ügyet üres hittani vitaként tekinté, 
csakhamar fölismeré a kérdés komolyságát, midön egyrészt a hitegy
séget veszélynek kitéve, másrészt az arianusokat véleményök védel
mére lázongó szenvedélyességgel föllépni látta. 1.\'Ieg lévén győződve, 
hogy a hit dolgában magát az egyhá.zl.'l,t illeti az intézkedés, zsinatot 
hivott egybe, é::~ pedig egyetemest. Mert miután Constantin a római 
világot a kereszténység közös~égébe fölvenni törekedett, egyes egy
házak hntározványai nem leendettek ezéihoz vezetők, hanem kellett, 
hogy maga az egyetemes egyház, az egységben istenileg visszaállitott 
emberiség képviselője, egy egyeteme;; zsinatou valóban mint egysé
ges tünjék föl, s mindenelött alapitsa meg tanítását a kereszténység 
leglényegesb pon~járól, az I g e természetéről 2). 

f:IHö egyetemPs zsinat. 325. 
A ci!ászár tehát a hirodalom összes püspökeit N i c a e á b a Bi

thyniáhan hívta mc~g, s utazásuk könnyítésére szabad rendelkezésök 
alá bocsátá a posta-lovakat, mellyeket különben császári különös en
gedély nélkül magánzók nem használhattak ; három hónapon maga 
látta el n:indennel a megjelent 318 püspüköt, ugyszinte az áldozát·o
kat, diaeonokat és acolythusokat. Sylvestcr )Jápa ezen zsinaton kül
döttei által képviseltette magát; de tudós világiak közül is sokan je
lentek meg védelmezni egyik, vagy másik fél ügyét. Ez alkalomra 
még pogány bölcsészek is jöttek Nicaeába, kiket részben az általános 
tudományos érdekek vonzottak oda, részben a kaján káröröm, kine
Yethetni ezen, magában az egyházban fölmerült vitákat, s azokból 

1) Lásd: S. Athanasii opera ed. Montfaucon, l'ar. 1698. a. vol. fol. 
Hermant, Vie de S. Athanase Páriz~ 1671. :l. vol. 4. Blsö, ki az urianis-

mu• történetét megvilágitotta. 
Travasa; Storit< eritica della t-·ita di Ario. Venez. 1746. 
Maimbonrg, Ilist. de l' A1·ianisme , Pár. ]67 ó. 

Gombefl.s, Bibl. Pat1-urn Collci01latoria. U. o. 
Möhler. Athanaaius der GT. wul die Kirelte seiner Zeit. beaondera irn Kampfe 

mit dem A1·iani.mtus, Mainz, 1827. 

Klose , GeJJchichle unul Leh1·e des Euillomiua Kiel 1833. 
') .A zsinatok történeteit megírták Labbe és Harduin atyák. Coleti szinttl 

kiadott V elenezében egy gyüjteményt a l'lBinatokról, mihez Mansi D. atya Luc
clLban egy .pót-kötetet adot.t ki. Németországi részletes tartományi zsinatokat 
H.utzheim atya irti\ meg; a magyl\rországiakl\t Péterfi; spanyolországiakl\t d' A9u
irra biboroolt; angolországi>~l<at Wilkin•. 
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;,!;Únyt iizlwtni. l>e az lcg·kevfisbh,·~ I'H'lll volt nevetHrige~, ~öt I~J es eso
dálatot gf'l'jcRztö tünemény volt ezen zsinat, mellyen min1lcn nemze
tek képvi!Oelöi, a tudomány PS erény emberei, egybegyiilve szabadon 
határoznak az emberiség legnagyobb ~l'rlekri fölött, n fölött, mit kell
jen hinni é;; cselekedni s mitöl lírir.ke{lni. Némellyek az atylik \tö:>:öl 
testükön viselék még azon hitért szenve.O~tt vértanuság !Oebhelyeit, 
mellyet mo11t élü8zÓval véddmezni jöttek; mások ii'lmét nagy hirben 
állottak tudományosságuk, erényeik söt <·;;odatétrleik illtaL I<:lsií snt•
ban tüntek föl egyrészt Aritv; mint iigyes dialecticus, kifogyhatlan az 
elmés kité1·ésekben R egy nagy szeHem minden f1•gyn•réYel ügye vé
delmére kész; m1í.srészt Athanáz, még C!lak diacon, aztán évek ho!<z
szú során át az orthodox hitnek legbnzgóbb s leghátrnbb bajnoka. 

Mindkét fd álta.l számos emlékil'at terjc~ztrtett a császár elé. 
ez azon ban llZGk sze1·zöit mag-áhnz hivatviÍn, hozzájok igy szólt: "Fö
löttetek nem ítélhetnek nz ember~k, mcrt tinektek hatalmatok van 
az lstcnWl itélni fölöttiink; Ő hozz!\ tartozik tehát iigyiitökben 
ítélni, ti pedig egyesüljetek R határo~1.atok a hit dolgában." Ezt 
mondva irataikat megégette (jun. 9.). 

Néhány zárt eliílege" tan1í.cskozmli.ny után megnyittattak a nyil
vános ülések, meHyeken maga a császár is azon méltósággal, mellyet 
az ügy szentsége s a gyülekezet il·ánti tisztelet megkivánt, jelen volt•). 
Folyt aztán a theologicus vita, melly azzal fejezteték be, hogy a zsi
nat egy platonicus kifejezéflt fognelott el, midön kimondotta, hogy a 
Fiu egy állagu ( nttOVrJtoq, consubstantialis) HZ Atyával; végre egy hit
vallást szerkes~tett s Ariust s követőit elítélte. 

f'egyt'lt>m. 

De a hitigazságokon kivül a zsinatok az pgyhúzi fegyelemmel 
is foglalkoztak. Igy az ariesi zsinatLan J'endeltetett: hogy a keresz
tények a fegyvert le ne tegyék, midön az egyház békét élvez, a szin
házakat ne látogassák, s a szinkürben kocsisokul föl ne lépjenek ; ha 
utaznak, hacsak nem hivatalnokok, püspökeiktől igazoló levelet vi
gyenek, hogy keresztények. Az ancyrai és nco-caP.sm·eai zsinat gond
jait fordítá azokra, kik az üldözések alatt elcsüggedtek; azon papo
kat és diaconokat, kik vezeklési szigorból magukat a huseledelektöl 
megtartoztatták, legalább azoknak megízlelésére és arra kötelezte, 
hogy a zsírral készitett étkeket meg ne ves8ék : mivelhogy sokan a 
jámborságot illyetén külsö cselekedetekben helyezték. 

A nicaeai zsinat eidönté a husvét lllegtartásnnak ideje körül tá-

1) Megcsókoi{L Paphuntius thebalAi :'i:spök hitért ~zenvPdett Aehhelyeit. 



macit vitát is (L. VI. könyv. 537. l;:~p ). Ezen kérdé;; csal;; látsz6l:lg 
volt nem-lényeges j mert annak eldöntés(; n; l mP-gpecsételtetett a ke. 
resztény~ógnck a zsidót"Higt.'>li végl~'ges elvúl:i;;a éfl a r ó ma i e g y
h á znak f ö a l; g e, rnintán ezen egyh:tz gyakoda ta a hw;vét meg
tart:bd.nak idejérc nézve (a tava>'zi éjnapegyenlii,;;éghez legközelebbi 
holdt.ülte utáni vas:irnapon J átal án of! szabály ly:\, emeltetett. 

Az egyházi rendek fiilveteldöl eltiltatt11k, kik tulhajtott buz
galomhól iinmagukat nemző részeikben megcsonkitották : ez volt a 
valesianusok kárboztntása, melly felekezett Arábia és a Jordán között 
volt elterjed ve. Megtiltatott a papoknnk a házas élet, júllehet az egyes 
egyh<tzaknnk megengcdtetett, hogy eddigi szokásuk mellett marad
hai<>anllk; dc szigoru erkölcsi élet1·end mmdny:i.jának meghagyatott. 
Y ég1·e rendeltetett, hogy minden piispiik legalább tartományabrli há
rom püspök által iktattassók be s a mctropolitátúl erilsittessék meg. 

A zsinat hatúrnzatai az egész birodalornbnn közhi1Té tétettek, 
maga Co~stantin sajátkrzüleg irt levelek kiséretéLen bU7.gón terjPszté 
azokat. Ezen kivül Ariust Illyricumba számüzte•), kit azonb~m négy 
év mulva Constantia nilvére kérelmére visszahívott, ki egyszersmind 
a császárban olly gyanut keltett, mintha A1·ius a rágalmaknak volna 
aldozata. Azort Athanázt is, ki azalatt az alexandriai püspöki székre 
emelkedett, fölszóliLotta, ltog,Y A•·iul';t egyháza kebelébe fogadná vif:'z
sza, mit Ath1máz úllhatatosan megtagadott. Hosf"zas dolog volna elő
Rorolni lllindazon rúgalmakat, e~cleket és álzsinatok~t mellyekkel az 
ariánusok a nicaPJlÍ hitvallá~; legbuzgóbb védöit rnegbuktatni, söt ma

gát a császárt is tévutm Y\!Zetni törekedtek. Különösen Athanázt, 
legbátrabb ;; legrcurlithetlenebb ellenöket iparkodtak tönkre tenni j 
leg-küli'inrisl• vélHégehiH vádolták, ds, hogy magát igazolja, a tyrusi 
ál-z~inatra hivták meg i3:lö. ). Athanáz nz ercdmenyt elöre látva, 
rögtön Konstantinápolyba megy, s a császárt, nehogy ez a kihallga
tá~t tőle megtagadhassa az utczán lepi meg. Constantinra kellemetle
nül hatott c találkozá~, !le mcghatv~ a piispök állhatasságas ékes
szólása ál b l vP.~ig filliigatta a tyrusi ál-zsinat koholmányait. Többi 

') Hoera!.t·.• egylublot-t<!nrtében Con~tn.ntinnal< ~gy leveléröl sz01, rnelly hnlhl

biintcté~t. •zab mind~t~ol<ra, l<ilm,'-1 Arium~tk valameily irata ta!:Utatil<. Valóban 

különö• dolog il'tt voln", h0gy mig mag:~ az eretnek csak "zámüzotett, addig az 
ö iratninak' birtokáhan lévök Imiállal hüntet.te~•enek. Aztán Constant.in több ön· 
mrrRéldette] hi rt, hogy•em illy tnlzÓ I'CUO<zab:\.Jyukhoz nyuJt ]ett légyen j de maga 

a zsinat is, .a ltelyl'U hogy az ~rPI.nPk~k mPgbimteté~ét követc.lte volna, csalt az er~t
nek-tant ldtrhoziMt.a s almHk kövldllit ltiközöaitettP, (.,, sajnhlknzh~r.t fP.k7.te> ki n 

sút.,iizött .. ·k f;;Jött.. 

\'ll. 5 
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l<özt arról is vádultúk, l1ogy az egyiptomi hajókat, mcllyek Alexan
driából a fővárosba gabnát !'zállitottak, feltartóztatni akarta. }~s a csá
szár, jóllehet ártatlanságáról meg volt gy6zödve, jönak látta Athanázt 
püspöki székhelyétől távol tartani, s számiizte Trierbe, hol huszonnyolcz 
hónapig tartozkodott. Ebben diarlnlAt látta az ellenfél, és Arius, ki 
utánozhatlan rav-aszságával miuden elíinyös alkalmat mcstcrileg tudott 
felhasználni, fáradhatinn volt t:ímadásaibnn. Majd az ellen kPlt ki, 
hogy a dogmába egy .. a szcntiráshan nem használt szó fülvétetett; 
majd vakmerőségnek állitü megfejthetlen dolgokat megfejteni akarni; 
majd tanait az ál-zsinatokban védclmezil; végre a császárt két(~rtelmü 
hitvallással tévutra vezeté, ki aztán a konstantinápolyi pii~piiknck 

meghagyta, hogy Ariust cgyh:íza kebel1Sbe fogadjn. De midi)n ez eret
nekfőnök az Apostolok egyházába ünnepélyes menettel elindnbndó 
vala, hirtelen nagy fájdalmakat érze beleiben, félre vonult s halva ta· 
hUtaték vérében fetrcngve, ... volt, ki esodát, volt, ki hiintetést, és 
volt, ki véletlent látott ez eseményben ( :)31i.). 

Halálával azonban nem hogy elaludt volna, hanem inkább he
vesebb lángokban tört ki az :\.Itala éiPs?.tC'tt tiiz. Az ariánusok néhány 
év alatt nem kevesebb mint ti7-eunyolcz hitvallást hirrh'ttck ki; ré~z
letes z~inataik egym:ís8al cllcnkczií h::tt:i1·ozatokat hoztak; majd az 
egyik, m:=tjd a másik pártnak iildö?.ésc csaknem szakadatlanul folyt, 
és Hilarius poiticrsi püspök ekk1~nt palH\S?.korlék: "Si:·almas s nem 
kevésbbé veszélyes állapot az, hogy :~z emberek közt annyi a hitval
lás (symbolum), mennyi a v<)iemény, annyifr'le a tanítás, hányfélék a 
h:tjlamok, annyi forrása v:m a rligalomnak, mint mcnnyi bennünk a 
fogyatkozások száma: mert mi magunk tetRzésiink szerint készitünk 
hitvallásukat, s tetszésiink ~zerint értelmezziik azokat. Kiilünhöz(í 
zsinatok elvetették, elfogadt:ík, uw;;yaní.zt:ik c s;r,ót: om o us i o n; 
nlindeni.itt vitatkoznak az Atyának a Fiuval vale'! 1·észbeni vagy teljes 
egyenlö~égéröl, és évenkiut. siít havonkint jelennek meg uj formulák, 
hogy megfoghatlan titkok rnegrnagyar:i?.tassnnak. Fnjlaljuk, a mi 
megtörtént; véddmezzük, amit fájlalnunk kellene; minmagunkban 
kárhoztatjuk mások tanát és m{lsokhan saját magunkét, s midGn igy 
egymást ruuljuk, minmagunk vagyunk ki;Icsi:lliis romlásunk okai')." 

1) Ad r'on•lanlimn !ih. II. 1. !í. 
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ÖTÖDIK FEJEZET. 

A h a n y a t I ú r ó n1 n i b i r o d a I o ru á I I a m s z e r

ke z e t e. 

Mielött Constnntin gyönge elméjü fiai uralkodására átmennénk, 
vessiink egy pillanntot ama polgári és katonai szerkezetre, mellyet 
Diorietinn lét!·eho:wtt, Constantin megjavított s utódai befejeztek •). 
Három szAzndon át a csá><zár nem az állam uralkodójáuL hanem az 
egrsz haclct·ii f(íparancsnokául tekintetett. Közigazgatási és törvény
hozói hatalmat csak nnnyiban gyakorolt, mennyiben a különféle tiszt
ségeket katonai önkénynyel önszemélyében öszpontositotta. És ezen 
az nton, mdlyrfl legelőször Augustus tért, följutott a császár az ural
kodói hatalomra, de a democratia elnyomásávnl; ámde ezen monar
chia, nem lévén biztos alapjn, sziintelen nyugtalaníttatott forradalmak 
ált:1l, mellyeket mnst már Mm a nép (plebs), hanem a katonaság idé
zett elií. Eunek hatalmaskod{tsát mcgsemmisiteni czélul tüzé ki ma
gának Dioeletian, és csak ez által sikerült neki egy független ural
kodói hatalinat mcgalapitani. Ezen renusr.ert követték s központosi
tás által teljesen élctbc léptették az ö utódai, és most a régi formák 
a küztársas1íg eszméivel egyiitt l'lcnyésztek, és sok czim uj elnevezé
seknek engedett helyet. S ezen második átalakulással, melly a hatal
mat nem annyi1·a lényegében mint inkabb külformáiban érinté, nem 
csak tökélyrsbült a már előbb behozott monarchiai absolutismus, ha
nem rendszeresittetett s ez :\Ital nyomasztóbbá is lőn. 

l, L. Codex Theodosianv,Y Gotofred o és Ritter gazdag magyarázataival 
(Man:u,. 1748 ; Notilia dignitatunt ut•·iu,sqne imperii császári évkönyv-féle Itiadva 
Panciroli által Grevius 'I'hesau'"" antiquit. •·om.-ban, VII. k. továbbá: 

Lydus De r~(jiriis romani imper·ii. 
Salvianus De gube•·natione Dei. 
Gibbon Decline and fal', c. XVII. 
Tabula Ileracleen.•is cd. Mazocchi. Nápoly 1754. 
Naudet Des changemens crperés dana toutes lea pa1·ties de l' administration de 

l' empire •·omain. 
Guizot Essai sm· l' hist<>il·e de France. Párizs 1833. - Histoire de la civi-

lisation en France. U. o. 1829. 
Raynouard lliatoire du droit municipal en l!'rance. U. o. 1836. 
Savigny Gesch. des Röm. Rechts im Mittelalter. Heidelberg 1814-26. 

Walter Römische Rechtsgeschichte. Roma 1834. 
Roth De •·e muni.,ipali Romano?'lt!ll. Stuttgard 1801. 
Fauriel lfi,loi•·r de ln aaule méridiunal~. Párir.s 1836. 

5* 



A reg1 egyszernseg, mellyel a római az állam fejével szokott 
érintkezni, hiú czimeknek engedett helyt. A császár a legföbb :iilam
hivatalnokokat a hozzájok intézett leveleiben: ,~sereni~simus, excel
lentissimus, eminentissimus, gravissimus, illustrissimus" stb czimcztC', 
s valameily czimnek illetéktelen használata, habár tudatlanságbill, 
szentségtörésnek tekintetett~). Ez uj mélt6ságok jelvénJei öltözet, 
disz és kíséretre nézve részletesen elöirattak; a kinevezö-leveleken a 
császár képe, vagy diadalmi szekér, vagy azon tartománynak vagy 
seregnek jelvényei voltak láthatók, mellyn11k kormányzá:>ára vagy 
vezényletére valaki kine,·eztetett, 

Senalus. 

A senatus, "e z ö rök ös t a n ács n a köz t:\. 1' sas ú g n ak, 
a n é p ek-, a. n cm z e t ek- és a k i r á l y oknak,'' 2) semmivé 
lett a. császárok mesterkedései által, kik k~\rörömmel nézték, miként 
alacsonyitja le magát aljas hízelgéReiveL Ezen testület, rnellyet egy
kor Cineas a ki r á l y ok g y ü l e k e z e té v c l hasonlitott össze, any
nyira sülyedett már, hogy hosszú üléseiben nem tett egyebet, mint 
hogy piszkot szórt a bukott cs~i.szárok emlékére, ellenben az ujonan 
megválasztottakat szolgai hízelgéssei dicsi.íitette3); és miután n bizei
gés minden szólamait kimerítette, komolyan azzal foglulkozék, hogy 
az uj államfőt éltető s magasztaló fölkiáltások szúmba vétessenek " 
feljegyeztessenek 4). Az első császárok levelek, emlékiratok (lilwlli 1 

s előterjesztvény ek (oration es) alakjában közölték a senatussal aka
ratukat, melly ennek beleegyezése által törvény cröt nyert; a későbbi 
császárok azonban saját teljhatalmukból intézkedtck, s !'Cn deleteik 
Edicta, Rescripta és Constitutiones nevek alatt már a 

') Si qnis inde.bitum aibi loc~tm u,ourpaveJ·il., nuUa i!Jnoralione d~{ewlrr.t, .• itqne 
plane aacrilegii reus, qui divina pnrPrrpta nc_qle:r:erit. Gratian t<\rv~nye a thPono-Yinsi 
codex-ben li b. VI. tit. ó. l. 2. 

~) Cicero pro Sexlio , 65 ; 1n·o dunw sua , 2R. 
3) Lampridius-ná.l két lapot tesz azon Mkozódás , mcllyet a senatus Corn

modus ellen mondott (in Comm. 18, 19.); nem kení~hbé nndoritók a H~liogaba
lns ellen mon<lottak (in Alex. Sev. 6. 7. 9.1. 

') Vopiscnsnál egész jegyzőkönyvet találnnk II. Clandiu~ gothicns magasz
tallLsá.ra történt fölkihltá.sokról. Levele fölolvasása ut>in. mellybeo császárrá. lett 
emeltetését a senatltssal tn<latja, a fölkiáltások követ.l<ezök voltak : Claudina Au
gustus, magasztaljanak fel az istenek! 60-~zor lett i~mételvc; Clantliua Augustns, 
1ni rnindig téged ohajtotlu,nk urunkká! 40-szer; Claudi-Ita Augnstus, a köztá•·saaág 
utánad vágyQ/t! 40-ezer; ClaudiUIJ Augu.stna, teatvé•·ünk, atyánk, jó aenator, valódi 
!tralkodó! 80-szor; Claudius AugUIJIUit, azahadita meg Aureoluatól! 5-ször; a pal
myraiaktól! 5-ször; Ze11obin és Victo•·iatnl! 5-Rzör. Ezen •zárn ok egyébiránt nem 
jelentí:íAég nélkiiliek. 
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III. században törvény-erövei Li1tak, A senatusnak most már uem ma
radt egyéb tcendöje, miut a császár által eléje teljesztett intézménye
ket c o n su l t um ok alakjába önteni, az uj Augnatust elismerni, s 
számára halála után vagy oltárokat vagy bitófát emelni 1 ). Diocletian 
kizárta a senatus t a IJirodalom korrm\nyából, ugysziute az államkincs
tár hzelése és a tartományok igazgatása fiilötti fclügyelöségi jogát 
elvdte töle, csak némelly jelentéktelen dolgokat hagyva meg neki. 
Ellenben a P a t r e~ c o 11 s e r i p t i Kértctlenül megtartották a l a
t i c l a v ium ot (i:!zélel:l bibor-l!zt•gt'·lytl, a fekete lábbelit az ezüst fél· 
holddal, és a szinkü1·ökht•n a tiszt<'• let· helyt, 1~s rui~ltóságuk, :\ monar
chia szellem e szm·int, átörökithető vu l t. 

(;onsulok. 

Diocletian után a cunsuiokat nem többé a nép és a senatus, ha
nem a császár2 ) és pedig teljhatalm:ínál fogva v:\.lasztotta3). 

Ezen tisztviselök nevei s uwllképei elefántcsontból készült s 
megaranyozott táblacskákon (d y pti ca) ezután is ajándékul a városok, 
hatóságok és nép között osztattak szét. Beiktatásuk a császár székhe
lyén történt. Selyem és aranynyal gnzdagon hímzett hiborba öltözve, 
J,·ágakövekkel földit>zitvc, január elslí napján ünnepélyesen mentek 
a forum-ra, körülvéve lictoraiktlil ;; kisértetve első polgári és katonai 
méltóságoktól. Itt helyet foglalván elefántcsontból való birói székei
ken, joghatóságot gyakoroltak sz:1hadnnk uyilvánitva egy rabszolgát, 
és ünnepélyeket adtak, mint hajdan Hómában szokás volt. Ezen ün
nepélyek Konstantinápolyban évenkint négyezer font aranyba kerül· 
tek; a kevésbbé vagyonos comulok költségeit részben az állam fe
de;;;te. És ebben és még azon megti;;zteltetésben, hogy az év az ö 
nevöln·öl neveztetett el, állott az cgé:>z consuli hivatal ; és a consulok 

l) Caesartól Diocletianig 53-an istl'nittettelt, közLök 15 nö és a gyalázatos 

Antinous. 
') Ausonius Gratian cskazárnak megköszönvén a töle nyert consulatust, 

szerenesésnek mondja magát, hogy nem volt kénytelen e méltósllg elnyerése vé
gett magát a nép elött megalllzni : Cvnsul ego, ImperatoJ• augiUite, munere tuo, non 
paaaus aepta, neque campum, non suifi·agia , non puncta, nem loculos: qui non pren
~rave;·im manus, nec cona<!lutanti"'n confusu~ occursu, aut sua amicis nomina non red
didel'Ún, aut aliena impoauerim; qui t1·ibu" non circuivi, cenlul'ias non adulaui, jure 
vocatis claas{bua non intremui, nihil cum sequestre deposui, cwn diribitore nil pepigi. 
RomanU8 populus, Ma1·tius campus, equesle1· ordo, rostra, ovili11, senatU8, ffiria, unua 
mihi omnia GJ·atianua. Gratiarum actio pro consulatn. 

3) Gratian Au~oniushoz igy irt : Cum de consulibus in annum · creandis so
lu• mecum volutarem ... ; te consulem et duignavi llt declaravi, et prio1·em nun
c~tpavi, 



70 

elég kislelküek voltak örülni olly méltós::íg elnyet·é~én, mellyben nem 
vala semmi teendőjök t). 

Pah·il'lusok. 
A régi patriciusok a hábornk, á sztímiizések és kivégzések kö

vetkeztében, mellyekkel a császárok alattvalóikut véres kézzel egyen
lökké tenni iparkodtak, eltüntek. Constautin ruházott föl nóhányat 
ezen méltósággal élethosszra, kik rangra ncizve alig lévén kisebbek 
a consuloknál, a esászát· és kiizhírsadalom atyáinak (patt·es adopti\·i) 
neveztettek. Ugyancsak Com;tantin, Lelátva, milly crih; táma~;"a volna 
a trónnak az aristoeratiában, lótt·ehozott egy uj nristoet·atiM, mdly
nek ne legyenek őrizni való jogai és emlékei, hnncm egészen n csá
szár szolgálatában álljon, kiWI egycdiil fényét ves;"i. Sorozta pedi;; 
azt négy osztály Ln : i llluli r os, sp c c t a b i l cs, c l a r is s i m i éf; 

p e r fe c t is sim i. C l a r is si lll i ezim ilhtte n ~cnatorol\nt miut 
testületet; s p e c t a b i l cs voltak a tmtományok kormányz1íi é,; kik 
rang vagy hivatal által a tümegbül kiváltak j i ll us t r es a coJISnluk 
és patríciusok, a római és konstantinápoly i praefectn~ praetorii, a tá· 

bornokok és a két n d v ari tiszt; ezekut:in jöttek a p e r fe c t is sim i. 

Prn.-fcl'll prut•to•·il. 
Láttuk, milly gyorsan s a Itatalom milly rnagas polczám emel

kedtek a testörség fiínökei (praefecti pmetorii), kik Severustt'1l egész 
Diocletianig a birodalom elsií ministe1·ci voltak, s n birodalom polgári 
s katonai kormányzatát kezökben tm·ták. De midün a praetorianu~ok 
(tt·störség) megbuktattattak s eltörilltettek, fiiniikeik hatalma is el
enyészett, s belülök polgári -ti8ztviselök lettek. A Diocletián itital be
howtt felosztás szerint Constantin négy praetorii praefectus-t neve
zett: a keleti t, kinek kormányzati köre Egyiptomt~d Phasisig s Hac
rnustól Perzsiáig terjedett2) j az illyrienmit, kinek krmnánya alatt 

1) ln con.mlatu honos .•i ne lahm·e sJucipitu.1·. Mamertin , Pane7. vet. X I. 2. 
2) Magában foglalva: l) Thraciá.t, melly lcövetkezö öt tarlományra volt 

fölosztva : eurapai Thraciárn, Herminn u t, l{hodope, Moesia és Scythiára. ~) Ázsiá.t 
Ephesus fővárossal és lcövetkezö tizenlcét tartománynyal: Pamphylia, Helleipontus, 

Lydia, Pisidia, Lycaonia, Phrygia pacatiana, Phrygia salutari~, Caria, Lycia, Rho

dus , Lesbas és a Cycladok. 3) Pontust CaesMrea fővárosRal tls tizenegy tarto

mánynyal: Paphlagonia, Galatia proconsularis, Bithynia, Honoriades, Ca1'padocia 

prima és secunda, Pontus polemoniacus, Hellenoponlus, Armenia prima et secunclH, 
Galatia salutaris. 4) Egyiptust Alexandria fövá.ro"sal és hat tartománynyal: l<'elsö
Libya vagy pentapolitana, Alsó-Libya, Thcl.lais, tulajclonlcépi Egyiptus, Arcadia, 

Augustanica. ö) Keletet Antiochia fővárossal lizenUt tartománynyal: Palaestina 
prima, secmi.da és salutaris, Phoenicia prima, secunda és euphratensis, Syria, Ci

licia prima és l'ecundn, Cyprm, Arahin, Jsanria, Ryria salntariR, Osroene, MeAo

potamill. 
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Panuunia, Dat~ia, l\Iaceuonia 1) é~ Uürügorsz~ig :í.llott j a galliait, ki e 
tartomáoyon kiviil nu'lg Britanniát ~s HispaniAt igazgatta~) j az italiait, 
kinek kormánya al<i e félszigeten kivül Rhaetia a Dunáig, a Földközi
tenger· szigetei és az afrikai tat·tomány tartozoW). 

A pénzügyet krzelui, igazHágo t szolg:íltatni; szabályozni a pénzt, 
feliigyeini az utalna, magtárakrn, kereskellelemre s mindenrr, mitől 
a birodalom nnyagi jóléte fültételeztetik; továbbá a császári rendele
teket magyanizni, a körülményekhez kép<·st móuositani és életbe lép
tetni, a tartományi lwlytnrt.ílua rH•·dores Pro,·inciarum) felügyelni, 
s fontosb ügyekbPn a legfels/íbb birliságot gyalwrolni: rzek valának 
teendöik eme mngm1 tisztviseliiknck, kiket azért Ammimrus Marcel
linus másod rangu e:stiszát·oknak ne\·ezett el. 

'' Ítl'osi Prnt•redus-ok. 
Róma és Konstantinápoly nem volt a pr·aefectus praetorii ható

sága nlá vetve, mert c két fi)nhmmnk saját praefectusai voltak. A 
római praefectus, kit Augustus a v:~ros retHliíri iigyei vezetése ,-égett 
nevezett, csakhamar· saját hahlisköre nlá vonta mindazon ügyek elin
tézését, mellyek eliibb a practOJ'<)k hatós:\ga alá tartoztak; majd a 
Henatusban a consulok hdyett elnükiil11i kezdett j V('gre mintegy száz 
médöldnyi kiirbia hozz:íja i11tózt0.ltck a felebLezések, s il vala a város 
első elüljárója; az ü oldain mellctt tizenöt tisztviseW őrködött a vá
ros biztonsága, élelrnt>úse és tisztasága fölött, és ezek egyikére külö
nösen az enilékoszlopok és szobrokm \'aló felügyelet volt bízva 4). Illy 
v:ír·osi főnökség Konstantin:'Lpolyba is beho?.atott. 

') Fülos~tva l<Üvelkt•>~ÍÍ tartomAuyol;r:t: AdFIÍa, r.Le< <lonia propria, Crcta, 

Thes~alia, Epíru~, Mttc<>t.!onia salularis. 
') Gallia l;öve!h<lzíi tizenhét tariOillftllyf>(JJ állott: Vicimensis, Germania 

pr·ima é< :;ecumla, BPlgi<'a prima éH sectu11la, Alpes maritiinne és p~nninae, Maxí
ma Sequauorum, Aquitania prima é, secunda, Novempopulania, Narbonensis prima 
és secuuda, Lug<luncnais prima, sPcuncla, turonie:1 é~ srn•lllica. - Hispani-ftnak 
hét tartománya volt: Baetica, Lu•itania, Gallaecia, 'l'arraeonensis, Carthaginensis, 
Tingitana és a Balcarol<. - Britannia-nak iit: Maxima cacsariensiR, Valentia, 
Britannia prima és sec-.unda, és Flavia c:,esaricu~is. 

3) A nyugati [lllyricum hat tarlományból állott : Pannania prima és se~ 

cunda, Sa vin, Dalmatio<, Noricum m~ditcrruneum {>.s ripen~e; s fővárosa Sirmium 
volt. - Afrika öt tartományt foglalt m11g:\.IJan : Carthaginen,is, Byzacena, Mauri
tmia sitifensis é• caesariansis, Tripolitana. - Italia t•rtományai: Venetia, 
Aemilin, Liguria, Flamini11, Picenum annonarium éR subnrb'carium, Hetruria és 
Umbria, C~mpania, S'e:lin, Apulia és Calabria, Lucania é~ Hruttiurn, Alpes Cot
tiae, Rhaetia prima és ~ecund:t 1 Samniurn, Valeria, Snrdinia és Corsicu. 

') A római praefectustól tiz tartomány fiiggött, provinciae snburbicnr'ae 
név alatt , ugyrnint : Campania , Hetrnria és Umbria, Picenum subnrbirarium, 

Ri.,ilia, Apulia, Calabria, J .. ncania és Bruttinm, Ramninm, R•udinia es Corsica, ée 



72 

lUt-g~t'k. 

A polgári közigazgatás t illctöleg a uiroualom 13 megyé•·e \ dioe
cesis) volt föl osztva. Az első a U om es O r i e n t is alatt állott, ki 
alatt ismét 600 apparito1· azaz titkárok, iilniikiik, küldérek álltak; 
ennyire sziivevénycs volt a köúgazgatá:s! A má>~odik megye Egyip
tust foglalta magában egy Cf\ászári praefectu~ alatt, ki nem volt már 
római lovag, lianem rendkivüli hatalmat gyakorolt ezen ország szük
ség·eihez képest. Egyéb megyék voltak : Ázsia, Pontuf!, Thraeia, Ma
eedonia, Daeia, Pannonia vagy nyugati Illyricum, Italia, Afrika, Gal
lia, Hispania és Britnnnia, mcllyek vicariusok vagy viee-praefectnsok 
:Utal kormányoztattak. 

Tau·tomÍin)·o k. 

A megyék ismét l ll) tartományra osztattak fel: 3 tarhHHá11y 
proconsul-ok1 37 consulares-ek, 5 correcto•·-ok és 71 praesidesek ál
tal kormányoztatottt). Mindezen hivatalnokok, jóllehet ran;;rn és ha
táskörre nézve egymástól különbözt.ek, kezelték az igazság- és pénz
ügyet a praefectusok felügyeletc alatt és a esászári k ülö n l'CIHleletek 
szerint. Halálra is itélhettek, de itéletöket enyhíteni, valamint szám
üzési itéletet kimondani a praefechtsok hatásköréhez tartozott. Sza
bályként állott, hogy az illeti) tnrtomány igRzgat:bára bennszülött ne 
alkalmaztassék, söt gondoskodva volt arról is, hogy ott rokullSági vi
szonyokat ne kössön, se földbirtokot se rabszolgákat ne szer<:'zzen. 
Ez által átalaban a visszaéléseknek és kiilön(isen a megvesztegetheté
seknek elPjét akarták venni; azonban már Constnntin és még iuk:íbb 
utódai szüntelen anól panaszkodtak, hogy hivatalnokaik mindcnt 
árúba bocsátnnak. 

Lampridius egyik érllekes helyéből tudjuk, mi volt ezen hely
tartók jövedúl me. Kaptak 20 font ezüstöt, l 00 darab aranyat, 6 arn
phora bort, 2 öszvért, 2 l0vat, 2 diszöltönyt ( forensis), l közönséges 
ruhát ( domestica), továbbá fürdőkádat, szak ácsot, ö,;zvérhajtót s ha 
nőtJenek voltak, egy ágyast, mi a szükséges dolgok közé számitta
tott2). Hivatalukból kilépve átadták az öszvéreket, lovakat, öszvér
hajtókat és a szakácsot: a többit,· ha szolgR.Iatukkal a császár meg 

Valeria. - A vicariu~ alatt pedig állottalt : Lig·uria, Aernilia, Flaminia, Pieenum 
annonarium és Venetia, mellyelt Italia tartomáuya;nalt neveztettek, mellyokhe>. 
utóbb hozzácsatoltattak : Istria, Alpt>s Cottiae, s a !tét Rhaetia. 

1) Ita!iábun egy consu.faris által igazgatt~ttnlt : Aernilia, Liguria, Vet~etia, 

Pieenum, Flaminia, c~mpania és Sicilia; COITeCto1·-ok ált•Ll: Hetruria, Apulia, 
C:dabria, Lucani(l. és Brutt:um ; praeside.•-ek :\.Ital: Samnimn, Valeria , AlpeR 
Cottiae, a ltét Rhaetia, 8ardinia és Corsica. 

2) Quod aine his esse non po88ent. In Alex. SeiJero, XLIL 
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\'u!t e!é~edve, llle~tat·tutták, dlenke~ií esetLeu négyd:&creseu fizették 
VISSZa. 

Con~:~ tan ti u a !tad!lereget 1nég- temwsztmónyekben fizette, é:; mi
Jön a Hzulgálati időt három lustramra szoritotta, az elbocsátandó ka
tlmák megj ntalmazáHára mindcn tizenötödik óv be u rendkivüli adót 
szedetett; ezen I n d i c t i o késöbb idöszámit{uml használtatott é;: pe
Jig a gört.igöknél 312. ~zept. J -tiil, a c;ászári i1·atokban szept. 24-töl, 
a pápaiakhan 313. jan. 1-tiíl számitva 1). 

Az eddigi zeudülések és az annyi lmtalurn-Litorló eléggé meg
wutatt:1k, mennyire veszélyes a tartományi helytartóknak a polgári 
kormányzattal a katonai főparancsnokságot is átengedni; miért Con
stantin e kettőt egymástól elválasztotta. A föhadparancsnokság tehát 
két hadmesteiTe bizatott, egyiluc a gyalogság, másikra a lovasság pa
rant:lmoksága; miuttin pedig a birodalom nyugatira és keletire osz· 
l ott, A hadparancsnokság négy hadmcster köz t lőn felosztva; székhe
lyeik a leginkáb L fenyegotett határvidékeken voltak, ugymint: a 
Hajnánál, alsó é~:~ felsii Dunán;\.! és az l:<~uphratn:í.l; még későbben 
nyolezra ment a hadn1esterek száma. 

A hadmcster a !att 35 vezér (du cc~) állott, ug:ymint: 3 Bl'itan
niál.Jan, (j Galliában,. l Hispaniá.ban, 1 ltaliában, 5 a felső- s 4 az alsó 
Dunánál, B Ázsiábau, 3 Egyiptusban, 4 Afrikában. Megkülönböztető 
jelül arany övet viseltek, tizen közülök c o m i t cs czimmel tüntet
tettek ki j zsoldjukon kiviil HJO szolga- és 158 ló-tal"tási dijt is huz
tak j nem avatkozhuttak a polg·ári kormány~atba ép ügy mint a pol
gári tisztviselök nem avatkozhattak a katonaiua. Habár ezen fölosz
tás által az állam gyengült is, de a belbéke mégis biztosabb lábra ál
líttatott, mert illy módon a katonai kényuralom, a demoeratiának ezen 
egyP.düli és legszerencsétlenebb maradványa megsemmisittetett, nem 
történhetvén meg, hogy, mint Ammianus mondja, a harczosok fejö
ket fölemelhessák. 

Hud~;ereg. 

A hadszolgálat az adózásnak egy nemévé vált, miután a sena
torok-, udvari tisztviselők-, pogány papok- és a fó decarióknak bizo
nyos számú harczképes katonát kellett kiállitaniok, vagy pedig egy-

I) Igy némellyek. Savigny ellenben ( tJbe!' die römische SteuervelfasiiUng) 
azt tartja, hogy az indielio nem volt egyéb, mint a cataster megujitáso.. Egyéb 
iránt bizonyos, hogy már Diocletio.n Rlatt volt behozva; si:St Cedranus (in Anna
libus p. 2b8) mondja, hogy Augustus iJejében kezdi:Sdött. 



egy ember l1elyett 30 --3!i amny soldót fi~etniök. 1) Ez összeg bizo
nyitja, milly gyeren akadtak ünkénytesek; s valób:m a magas zsold 
és gyakori ajándokok daczára is a kntoná.gkodás olly rettegett á\1:\ssá 
fajult, hogy sokan, csnkhogy attól megmenekedjen<>k, ujjaikat meg
csonkitották; s jóllehet alaesonyaLb katona-mérték hozatott bé, s a 
rabszolg·ák is vét<>ttek föl, nd·gis hogy sPn~geiket kiegészítsék, a Cöá

sz<irok kénytelenek voltak a k iszoigál t katonáknak földet biztositani 
olly kikötés~el, hog-y fiaik, férfi kort t'lérvf', a seregbe lépjenek, be
csület-, birtok· süt életvesztéli biintf'tése alatt 2). A katonánál nl!·gki
vántntott, hogy !8-ik évöt elé1·te s hogy ép, erős, egészséges s ne kis 
term<>tii legyen. Zsuld fejében mindegyik kapott pgy részlet kenye
ret, bort, szalon ná t és miudeu másodnap hu st, a lovasság azon felii l 
szén:'tt éR szalmát; e zsold l1elyett olly ko•· pénz ad.atott. Az ::ulóköte
lezettek tartoztak ez él elm i szPrcket kitiiziitt hclyek1·c ÖHszchorJani, 
honnau a katonák illetékiikct lwzavittrk, s mind.enki köteles volt 20 
napm valót elvinni. 3) Kekten tizenöt s nyugaton tizenkilencz vá1·os 
fegyver és hndi gépPk készítésével foglalkozott a birodalom szíik
ségeire. 

A határvidckekre Constantin tisztelu~t é~ katonákat telepített, 
kiknek awn kikötóssc>l, hogy fiaik min(l katonák legyenek, clidegc
nithetlen és adómentes földeket osztott ki. Ezen katona-gyal'lnatosok 
l im i t r o p h i (hat:irvitlékiek) név v d nc~veztett(~k, mPgkiiliinhüzte
tésül a LelHzolgálatot tevil p a l a t i n seregektili, tudlyek j o hb bá
násmód és job~ fizetés 1nellett n tartományokL:m elosztva feküdtek, 
és nemcsak a lakosságnak nagy terhére váltak, hanem a biztosRág 
és jólét ölében, a fegyelemmel HPIII sokat törödve, elpuhultnk. A li
mitrophok ezen, az övékhez képest hasoulithatlannl kevesebb fiíra
dalmaldml küzdő seregek c>lönyös helyzetét zokon vették, s mintlin
kább elked\·etlenedtek, tud va azt is, hogy hátult kell ö harczi< é pes se
regek által feche nincs. Ugyanazért a legszigorúb)J büntetésekkelj 
fenyegetések daczára sem lehetett megakadályozni, hogy ezek a bar
bárokhoz át ne szökdössenek s betöréseiket elő ne scgitsék. Ép olly 
kevéssé engedelmeskedtek azon rendeleteknek, mellyek nekik meg
tilták a békés alattvalókat zaklatni, luvaikat idegen földön legeltetni, 
polgári ügyekbe ávatkozni 4); ele a vett"ránok sem hajtottak sokat 

derur. 

1) CodP.x Theodos. tit. de ty>·on.; l. 2, fi. de deserlo1·.; l. 7. 15, 18, de 

') Codex Theod. l. 7. de veteránis; de filii., veteranom111. 
") Gottofredus au lib. VII. de 1·e militari. Codex. Theol'!. vol TI. 
1) Cod. Thc()t], l. 12íi ele Dec11r. 



~zon I'Cildcletre, mellybcll llll'g"bagyntott nekik, hogy kereHkedéssd 
vagy parlagon heverő földek miivelésével foglalkozzanak t). 

A legio GOOO-ről 1000 vagy l r>OO főre szállíttatott le, valószínü
leg a lovaRs:ígnak (~lkülönitésc folytán, mi {tltal mmo:gékonyRbbá lett 
ugyan, dc erejének rovás:lra, s hasonlitolt azon C'zt·edelchez, mellyek 
a XVII. század ntán I.adseregPinkLP Lehozattak A római hadse1·eg 
132 legióbúl állott, s n fegyverben álló csapatok eg(·sz tiimcgét 64!),000 
főre tl•hctni: nngy szám a ré·gi ha,]seregekht·z képest, de csekély a 
wniald10z képest, mint:\u Illa ugyanazon !Prülct(•n, a teljes bt'·kP ide
jén, lu!t milliónál tiibh eml,er lill fegyv('l'l>en; mondják, hogy sziik
ségrsek n hékr fcnutnrtás:l.m! E mclldt az idegen szövetségrseket 
nPm iehetett nélkülii:mi, s gúthok ós alemannok mPg a legiúkba éf! 
palatin seregbe is bevétettek, kik itt legmagasb tisztségekre s innen 
polgári hivatalokra fel rgé.;z n eonsulatnsra i~ cljutottn k ; s minthogy 
ké~pességök nem volt, PZ :íltnl a enrnli,; magist1·atur:ík trl<int{~lye mind

inkább alnhbsz:íllt. 

t~ch rnl tlszhil"t'lök. 
A császár kiizvetlen környe1.etét 7 i ll u st r is képezé, meg

nnnyi tilkos taml.cso.~, kihe személye, pnlotájn s kin(~st:íra fölötti ör
köués bízva volt. l~g.)' hPr·élt (ennuehus) mint fökamar:í.s (p r a e
f e c t n R f! a e r i c n b i c u l i) ~ziintelen n cí':bzá1· oldnia mellctt volt, 
nká1· komoly államiigyekkel foglalkozott az, akár· szómkozott, s kö
l'iile a legalncsonyahh sznlgál:ltokat is megtette; a császár körüli foly
tonos léte s ktizp)j órintk~zései ldivetkeztélH'n igen kiinnyen kegyen
e7.évé ltiizdhette fiil mng:H éR kitiinUen befoly:\sos :l.llást foglalhatott 
el. 'l'iíl11 fiiggtek az asztal (~R t•nhatár ( cnmitcs sacme Vel'~ t is) feliigyc
löi. J<-:gy Ma g i R t e r o ff i r i o r· um, a palota legelsö államlrivatnl
noka. mint az úllamiigyek fiíniike igazgatta a köziigyeket, éR minden 
a C!'ászárhoz intézett folyamodás csak az ií hívatalán (sc r i n ium, 
ma blll'eau) át jttthatott a császár elé. A folyó Ugyeket 148 titkár, 
többnyire törvénytudó, 4 R es p e c t a b i l is vezetése alatt, végezte. 
Idegen kiivetekkeli közlekedós yégett tolmácsok voltak alkalmazva, 
egy különösen a görög nyelvre. A Ma gis t e r o ff i c i o r u ru né
hány száz futárral is rendelkezett, kik a kiti.inően jó utak és posta
szolgálat segitségével az edictumokat, győzelmi híreket, az uj meg
választott consulok neveit a fővárosból a legtávolabbi tartományokba 
is elvittélt. Különös fontosságot nyertek e futárok az által, hogy a 
tartományok állapota, a lakosok hangulata R a hivatalnokok maguk-

1) Cod. Thco1l. l. VTT. l ó, tlP- lntl'ul,g. 
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viselete iránt SZ<'n~:ett tapa:>ztalataikról IS jelentést tilnek. Számuk 
idövel a tízezret meghaladta, s ekkor a népnek nagy terhére v::íltltk, 
uemcsak szolgálattételi követeléseik, hnnem é:> méginkáhb titkos fel-

' adásaik és könnyen megvesztegethetii jellemök által. Es e bajt az 
ismételten kiadott rendeletek ~eru voltak képesek orvosoini a e~á~zúri 
udvaruak gyen~c:sége s az thböl folyó lázndá!loktóli fólelme 111iatt. 

Klnc!!tartó. 

Az államjövedelmek fölött egy contes (c o me a ö u c l' a r nm, 
e o m es l a r g i t i o n u m s 11 e r a r um) ilrködött, l<i mint állam
kincstárnok tizenegy osztályban s:.~áz meg s:.~áz hivatalnokkal foglal
kozott a számadá8ok vizsgálásávaL Az i) felügyelete alatt voltak a 
pénzve1·dék, a bányák, a nyilv1\nos pénztárak n. különbözö v:íl·osokban, 
és a 29 tartományi ad1bzedií. Ü ügyelt fel a külkereskedésre ós az 
udvar és a sereg vás:.~nn- é,; gyapju-~ziivet ~ziikségleteit eliíállitó gyá
rakra, rnellyekben reJ11hzerint rubszolganök dolgoztak ; keleten ~ii, 
nyugaton még több illy gyát· létezett, 

A Fiscus egy hiv<ttalnoka (co me s r e l' lilii p l' i v a t a r U lll) a 
császári magtm-javakat kezelte, mellyek a meghódított kírúlyok és 
köztársaságok, nem leülönben n trónra jutott különféle családok ura
dalrnaiból és az elkobzott javak- és birtokokból állottak. E magán
javakat Constantin tetemesen gyarapítá, midiín vallásos indokokból a 
comanai gazdag bálvll.ny-templomot, mellynek fií}Japjú Cappadoeia fe
jedelme vala, bezáratta s az ahhoz ta1·tozú nagykiterjedésü földeket, 
6000 rabszolgával, kik az istennő szolgálatára voltak rendelve, é:; 

egy nagyszerü ménessel együtt, honnan aztáu a lovak egyedül az ud
var szolgálatára s a c8ászári játokokhoz vétettek, mag-án-kincstárához 
csatoltatta. Ezen f'okvősógeket aztán egy külön comes, mint jószág
kormányzó kezelte, mig a tartományokban elszórt többi uradalmakat 
kisebb rangu hivatalnokok igazgatták. 

Tc!!itörség. 

A császár testörsege 3,500 emberből állott, loginkább örmé
nyek b öl, kik hét iskolára fölosztva két c om es vezénylete alatt áll
tak. Ezek rendkivül pazaron voltak mindennel fölszerelve s arany
nyal és ezüsttel kivert fegyvereket viseltek; közülök két válogatott 
lovas és gyalog osztály szemeltetett ki, s ezek p r o t e c t o r-oknak 
neveztettek. Szolgálatuk csak a császári belső termekre szoritkozott, 
s a fővárosból csak akkor távoztak el, ha rendkivüli esetekben a csá
szár parancsát gyorsan és erélylyel kellett foganatositani. A testőrök 
sorai közé fölvétetui volt a harczos legfőbb vágya és büszkesége. 

Az elsorolt udvari hivatalnokok i l l u st r es-eknek hi vattak. 



7i 

A köztársaság korában, !!Öt a71 első császárok alatt is a hivatalnokok 
méltcís*'guk külsö .ielvényeit rendszerint csak hivatalos rniiködésök 
~.Jatt viscltc\k ; mihelyt ezen túl voltak, a consult, praetort s(ít magát 
n cs:hzárt is alig lehelett más kis0rettel látni, mint legfölebb cl!c•nf<ei·, 
ilzabad••sai- c:s rabszolgáh·al. Diocletián ujitásai következtében azon· 
han n pompa s az udvart elár:Jsztó udvnronczok rendkivüli nagy 
száma áthatlan vál:u1zfalal képezett a fejedelem c;s alatt\·alói között. 
A kifejlett fényüzc's mellctt moRt már olly szolgálatok is, mellyeket 
azelőtt rabszolgák végeztek, mint például az a~ztalnáli fdszolg:i.lás, 
de s<)t a lcgszennyegebb foglalkozások is elöhlö személyek által ke
re;;vc lu'rest,•tt,~k. nem annyira a fizetés mint az ezekkel jl'n·ó eliijo
~ok és szabadalmak kedvéért. E:t.en u d var i szolg:\.k mind h o n O· 

l' a r i i volu,k nz;az olly scnatorok, kiknek nem volt kötelességök a 
tanácsülésekben részt venni, és tizenöt évi szolgálat után fölmentet
tek mindazon kötelékektöl, ~ellyek öket születésöknél fogva vala
meily curiához, vngy testülethez kötötték. Tiszteleti codieillusok által 
(c o d i e i ll i h o n o r a r i i) olly személyek is felruháztattak u d v ari 
tisíltscSggel, kik a es:\szárt soha Rem szolg:Uták, s talán soha scm is 
láttúk, csakhogy névszerinti méltóságuk előjogait éh·ezhessék vagy 
annak kgalább jelvényét vi.~elhessék. 

Könuyii belátni, hogy a birodalomnn k amaz uj szervezésc :i! tal 
az eclclig elv:Uasztvn nem volt két hatalomnnk elkülönitége czélozta
tPtt. A tarton1ányoknak s a polgári ~s katonai hatósagoknak illy mes
tcrkélt ii a legapróbb részletekig behatél szcrkezete a hivatalnokok 
valóságos hierarchiáját alkotá, kik rgymásnak, mindnyájan peflig a 
cHás7.árnak lévén al:ivetve, elháríttatott a H'Sílély, nehogy valaki fe. 
liilenu~lkctljék s a hatalmat kezébe ragatlja. 

Az alath'alók álla1wta. 
A birodalom ~zaLacl alattvalbi három osztály1·a váltak, ugy

mint: a két fih·áros s a tartományi városok lakóira és a városokon 

kiviiliekre. 

Rúma r~ Kon!-ihmilnnpoly lakol. 
Ezek, l1abá.r a közterheknek alá\·etve, mégi8 bizonyos eli.ijogol( 

éh·ezetéLen voltak, mellyeknek leglényeg~sLikét azon gabna-osztalék 
tette, mellyel a tartom:í.nyok egy kiiliin hivatalnok (p r a e fe c t us 
a n n o n ae) feliigyelote alatt, idöriíl ideíro a k 1;t fiívárost ellátni kö
telezicttek. Az első rangot képezték a scnatorok, a másodikat a lo
vagok, ezek után jütt a nép, ruelly foglalkozátia szerint czéhekre volt 
fölo~zh·a s melly uynghatatlan, pártvi~;~,ályt s ezivakodá!<t kedvelő 
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tcnnészcténél fogva majd félt, majd félelmes Yolt, l·p;ycdüli gyönyö
rét az cr~i:;zakoskuuás- és rablásban találván. 

'fRrfonuinyl 'árosok lakói. 
A tartományi városok lakói a IlL századig polgárok-, szövetsé

gesek- (socii) és alattvalókra voltak feloszt\·a A rnint azonban Cara
calla a polgár-jogot mindnyájára kiterjesztdtc, mindnyájan a császár 
alattvalói lettek. S ekkor ezen vá.rosok lakói, eltekintve a rabszol
g;iktól, felosztattak senatorok- 1 curiales vagy decuriones- és népre 
(plebs). A scnatorok a római és konstantin;Ípolyi senatus árnyékának 
ugyszólva úrnyékai voltak; névleges méltóságukat mngá•61 a császár
tól, hahogy kitűnöbb hivatalt viseltek, vagy a senatustól ajánltattak, 
nyerték j utóbb e czim majd minden uagyobb földbirtokosunk meg
adatott. Előjogaik, mcllyekért kiilön dijt fizetni és ~zükség illején 
rendkivüli segélylyel járulni tartoztak, abban álltak, hogy kiiliin birui 
itélöszék alá tartoztak s a kinvallut~is és a községi terhek alól föl 
voltak mentve 1). 

Deeuriók vagy curialisok a benszülöttek (m u n i c i p es) vagy 
a bev4ndorolt (i n c o l a e) birtokosok vol tal•, s miután állásuk tiibb 
rendbeli kültekezéssel volt összekötve, de a községi ügyek vezetésé
ben is lényege:;;en befolytak, a municipalis törvények megbatúrozták, 
mennyi vagyonnal kelljen l>iruiok. A H. században Como város euri
alisának százezer sestertius (19-20 ezer líra) értékü vagyonnal kel
lett bil'llia. 342-ben II. Uonstautius azt rendelte, hogy Antiochia vá
ros curiájához csak az tartozik, kinek 2?> holdnyi birtoka van; 435-
ben Ill. Valentinián 300 nrany ~oldót cl<~gségcsnek határozta, mi 
4,500 lirát tehetett 2) j ennyire alászállott a hajdan olly nagyon km·e
sett s nagy áldozatokkal «zen1ctt méltóság. 

A néphez tartoztak a kisbit·tukor>ok, iparo~ok é~ kereskedök, 
kik a városi közigazgat:ísból ki voltak zát·va. 

A Wt·ténclem legkisebb fölvilágoi:iitást i:iClll nyujt azon fontos 
ten)l'e vonatkozólag, hogy a csász~,rok alatt az ipar a rabszolgák ke
?.éböl a szabadokéra ment át. Mig azelőtt a gazdagabb polgár nem 
csak saját sziikségleteire, hanem clad:l.sra is mindennemü kézimun
kát otthon rabszolgAi Alta! végeztette; most tmÍt· minden városban 

1) Némelly ujabbkoriak (B.aynouard t. 1 , t'. 17; és Filuriel t. t , c. 10j 
azotl vél~ménybei1 vannak, mintha min<lcn v!LroHban '·gy, a "uria fölött 4lló Re

natust képeztek volna. !\li n"onhan A eh•• l nyomaira nem akadittuk illy provin<'i. 
alis senatuRnak. 

") PUDiUS Epist. l. 1~. - Cude;r T/,codoö XII. 3. l. :.::> •. ·-·- Sov. Tl.eucl. J8. 
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üdálunk szabad ip::1rosokból álló testü)Pteket, kik fizetésért bárkinek 
es öu:illólag dolgoztak. 

V árosokon kh ül i IHIHik. 
A d.rosokon kivül vagy szabad tulajdonosok, vagy fölelészek 

( culoni), ntgy rnbszolgák laktak. Ez utóbbiak érteltezésünk tárgyát 
tiibbé nem képezhetik: ök a házi állatoknál többnek nem tekintet
tek. A földészek mintegy közrp osztályt képeztek a mbszolgák és 
szabadok között, és :mnyira n általuk müvelt földhez voltak köt\·c, 
hogy azzal eladattak vagy elosztattak; a törvény mégis emberileg 
inté;-.kedett, mi~lön ugyauazon egy család tagjait egymástól elválasz
tani mrg-tiltotta '). 

A classicus lwr JOgtudósainál semmi említés nem történik a föl
Jé:;zekröl, mig Cunstantin után annál gyakl-abban emlittetnek. Ezen 
küzép osztály eredetét tehát, mi pedig a rab:;zolgaság megszünteté
séhcz egy lépés volt, homály borítja. Némellyck ez intézményt a 
germán intézmények utánzásából, mások a birodalomba telepitett 
·barbár gyarmatilkból származtatják, de legvalóbbszinüleg az a régi 
birtok-rendszer ercdmúnyc. Egy-egy vidék (pagus) lakóinak, saját 
fiildeikcn kivül, joguk volt a közös földek (c o rn p as c u a, a g r i 
s u bs e c i v i, s i l v a c c o m m u n a l es) egy részéhez. Vespasián 
és Titus a küzii::; fiildcket az állam-kincstiii· részé1·c elsajátította, és 
Constantin azokat az istcutisztclct szükségletcirc fordittatta; ez által 
sokan ama birtokosok köziil a Jegvégsöbb ínségre jutottak, ugy hogy 
füldeiket elarlták és csak mint fii[déslek (hórliik) tengették éle
tiiket ~). 

De ha minrljárt a rü~hüz, n•ellycn sz.iilcttek, voltak is élethosz
sziglan lckiitvc, személyökre nézve szabadok voltak, miért a római 
jog öket az i n g e n u u s-okhuz szúmitja. Törvény által elismert jogkö
vetkezlllényel<kel köthettek házas~úgot, habár lll<Í.srészt a törvény 
iikct röghöz kiitött szolgáknak (:; c r v us t c l' r a c) nevezte. Földes
nrukat liirvény elé nem idézhették meg, kivéve, ha saját állapotuk 
jött kérrlésbc. Ennek ,·agy p!-nzbcn, vagy tcrmcsztményckben bizo
nyos megállapitott s el nem évülhctií haszonbért tizettc>k; azonkivül 
az <illam-kine:stár irányában is adúkiitelesck voltak; a maradékból 
aztán éltek, a megtakarítottból földet is szerczhctték, melly fölött 
a:wnban a fiildesmnak felsöhh5égi joga fenmaradt. Súlyosabb állapot 

1) C url .. luHtin. X. Cum1lwnin nl-•·· jud. 
') Xou.nulfi (/1/lf.>l! domicilia alqne O!Jellus SlW •• ant per·va~onihua perrlunt, aw 

fugati ab e.r.actorilm,y desenwl, q nia lene1·c non po.•.mnl, frmdo-• maiarum expetnnt, 

alr;."e wloni diritant fi.unl. Salvianos d~ gnh<'rH. Dei. 



volt ez a rabszolgáénál, mert fel nem szahadittathnttak , t~cm a föld
től el nem választathattak 1), sőt a szabadságot a papság 2) vagy had
~.eregbc belépéslik által Rem nyerhett6k r.J. 

Ezek száma a nehezebb idö-vi";z<onyolc nb:t nemcsak növeke
dett, de helyzetök is minrlink:\.bh elvi~elhetlcnebbé dlt. elenyészvén 
egészen a szabad pnraszt-o!'.zt.ály, rnPlly jclenll'g az államok erejét 
képPzi. A kik ~zabadságuk elveszté><ével magbarátkowi nem tudtak, 
a városokba menekedtek, hol csak ujabb nyomor v:írt rájok, mig a 
többiek 1.snrn0k ur~uktól vérig nyomatva, vagy nz államkincstár által 
zsaroltatvn nyilt lázadásokban törtek ki, mint a b a g a u cl·ok 3). 

Es mégis fontos vala az államra nézve a földészeket fentartani, 
nehogy az Plhagyott földek száma tulságosnn nagyra növekl'djék. Ez 
okból az elhngyott földek müvelöinel< ad ómenteilség engefltdet t, vagy 
az illy földek a jobb földet bit·ók közt kio~ztattak, olly feny••getéss'el, 
hogy ezeket is elvesztik, ha amazok miivPléRét colhnnyagolják. De e 
rendszabályok ezéihoz nem vezettek, mert n helyett hogy a bajt gyö
keresen me?:orvosolták Yolna, inkább nyomasztóbban hatottak a föl
dészre. Ugyancsak hasonló okból hozatott be az örökös haszonbér 
intézménye is ( emphyteusis ), mellynél fogva a birtok, mü vPI és végett, 
meghatározott ber mellett vagy bizonyos időre , vagy mindenkorra 
átcngedtetett. A bérbe-adás ezen nHídja eredetileg csak az állam
kincstáréa municipiumok birtokaiban divatozott; ut6Lb a mag~ínosok
nál is szokásba jiitt., midön ezek kii?:i)\ némdlyek m:l.r egél':z tartomá
nyokat is bi1·tak. 

;unnidpalis sz~:-l.:ez('j. 

Caesar kora előtt minden municipiurn (hclyhntúság) egy-egy, a 
a. római köztársasággal sziivetségbcn :ílló független köztársas:igot ké
pezett. A római köztársaság réRzérc hi?.onyos számu fegyverest álli· 

I) Q".ae enim ,Nffe•·enlia inler .•eJTos Pi culllrriptitios irotdli[!ulur, cunt uterq·1u; 

in domini .•ui positus sit potestate, et pos.•ÍI. se>-vmn cu.m peculio man·umille·o·e., el ad-

8C1'Íptitinm cwn terra dominia sno expelle1·e ? Cod. JnRtin. XI. 4 7. - Talán túl

hajtják a dolgot, kik .JuAtiniánnak ezen helyét ocla magyar!tz:d•k , mintha a1. az 

emancipat.iót végképen kizárná. Igaz, hogy a fölch\Hzck vagyi~ bérlök föl~zaba

ditá~áról (m,tnnmissio) sehol említé~ niucscn; <k miután a föiMsz azon fölclr.t, 

mellyhez uilinc;;elve volt, mcgvehettü vagy "jánd,\knl ny<>rhctte llH'J, siít. az, nr>< har

mincz é\•es távollét~ ntlln, r~ája tnl•jilon{tl sz!Lilott, H mannmissio t.al[m fiilöRlr

g<:s is volt. 

') JnRtinián ngyau ntóub mog·eug.erlte, hro,~y pap<.kkii t'iilsz''lli.eltr•the""Pnek, 

rlc ugy hogy a fölelész köt.elezettHé;;ci al(,( fel nom m•.•nt<·t!l.! . 
3) Bagand szo ,•.dta nyelv<1n zavargo gyiilekezetot tcRz. L. Roth Ueher rt'"' 

biirgerlid1.Pn 7:u.,to.nr1. f1(1.11iNu ~n- 7Pil rt P>' _friinki•rltrn F:,.nl,eo·•r.J>:J. Miindo<'n 182i. 
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íutt ki, IIH:llytiil vi~zunt ritaimat nyerl. Né1uelly hivatalok vi~elé~éLeíJ 
rés~esittctett, mclly jogot vi:;~ont a rt.maiaknak saját falain belül bi~
tositott. EgyéLkint saját törvényeivel birt, tisztvíseWit maga választá 
s belügyeit függetlenül komuinyozta. Birt tehút polgári és küzségi 
szabadsággal, politikai szabadsága azonban a fo e d us-tól (Rómával i 
szüvetségtöl) függ üt t, 

Ollykor a municipinm vagy kényszerittetve, vagy ünkényt el
fvgadta a római polgári türvcnyeket, és ez esetben azon népek sorá
ba lépr:tt, mellyek fu n d i knak (fundi populi) neveztettek. 

A császárok alatt a fu n d i-k útaiában a római joghoz alkal
lllazkodtak; és a municipalis jog az0n városokat illette, mellyek a 
római polgárjog élve~etébcn voltale lVIinek köve tkcztében a latin 
gy annatok mind 111 u n i c i p c s-ek lettek, miután c gé:> z l tali a római 
polgárjogot nyert; és niÍllün a szavazatjog lassanként cle11yészett, 
m u n i c i p ium olly várost jelentett, melly a római polgúrjog Lirtr,
luí.Lan volt, minden tckiutet nélkül a város eredetére. Az italiai vM·o
sok a polgát·jogot azon föltétel alatt nyerték, ha elfogadják a római 
polgári törvényeket is, igy ezek Rómával jogi egységet (unitas juri
dieu) képeztek, júllehet az italok politikai jogegycnlüségnt oltajtottak. 
A galliai városok is fu 11 d i-kk:í. lettek. 

l\findez a I e x J n l i a Lehozatalával vagy valamivel késiibhcn 
történt meg; s ekkor Róma állása italia irányában mcgváltozott, mert 
az nem volt többé küztársasúgoktól körülvett közt:irsnság, hanem fő

városa egy nagy Lirodalumnak, mcllynck fötartotuányát Italia k(:pezé. 
A monarchia ezzel meg volt ugyan alapítva, Je a szoldsjog még min
Jig ellentétLen állott vele, valamint az italiai városokban divó római 
köz- és magánjog jdlcmc is municipalis volt. A hóditó népek min
den idöben saját int(~zménycik terje:sztésc által hitték uralmukat meg
szilárdithatui; ezt tette Rúma is. De az egyeduralmi Itatalom a poli
tikai szabadság urAd, tette magát, és elidegenítette magátúl a közsé
geket: viszont a közsógek a municipalis függetlenséghez ragaszkod
tak, de nem volt elég erejük az absolut hatalom cllenében; hiányzott 

ekként az egyensúly, mi utóbb a birodalom romlását vonta maga 
után. 

Megalakulván az egyeduralom, előállott a szükségesség a mu
nicipalis szabadság jellemét Italiába·n átalakítani, hogy az az egyed-

7. lap). - Salvíanus mondja: Vocamus ,-ebellos, vocamua perditos, qu.os esse com
putimus criminosus. Quivus enim aliis 1·e/w.s Bagaudae facti sunt, nisi iniquitatibus 

no:>lris, ,d i)· i i1Hpruúita,tifn1..s jH(licnm ? D ..:o g'll bern. Dei. 
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uralmi császári politikával sa kiizpontositú kormány-nJakkal ii>;z.hang
zásba hozassék. Igy jött létre a l e x .J u l i a m u n i e i p n l i s, mcly
lyct részben a hcmclcai bíblák, s részben egy, valbszinülf!r; Róma ain
pitása 709-ik évéből vali1 7 Padu{tban fiilfede?.ett felirat tartott fenn. 

711-ik évben Gallia Cümlpina törvénykezési igazgatására nézve 
általános statutum hozatott be 1), mcllynck formúi inkább a p.r a c t o r 
p e r e g r i n o r n 111- mintsem az u r b a n n s-éi valának. f; ez vnlú
szinüleg a többi tartományokra is kiterjesztetett j de azért a kor
mányzati. egység vagyis kihr.pontosih\.s csak júval kési)bbcn ét·ethetett 
el. Azalatt a municipinmok még folyvást virágzanak 7 s einenztet
nek res p u b l i c a m 11 n i c i p i i j a felszabadítottak hal"z.nos kézmü
vek és ipar-úgakban kifejtett tevékenységük folytán tekintélyre ver
gődnek s az cgyenliísités leghatalmasb eszközévé lesznek : uj nemzet 
keletkezik, képviseltctvc egy közép-osztály által, melly a municipalis 
intézmények alatt született meg. De a mint e kiizép-oszt:'dy mcgdült, 
romba dőlt a municípium is. 

A fenmaradt feliratok azt látszanak tanusítani, mintha még kü
lön lovag-osztály is létezett volna, melly talán a kiilönbi)zii testületek 
tagjaiból alakult. V égre a plebejusok (p l e b s) is polgárokká lettek; 
azonban a j us h o n o r u m nélkül. 

Valamint Rómában csak a jogok teljével birú polgárok voltak 
részesei a fenségi jognak, vagyis hogy egy tribusban szavazhattak és 
nyilvános államtisztségeket elnyerhettek: ugy a tartományi v~\.rosok
ban ezen állást kizárólag a decuriók foglalthk cl. Midön Augustus a 
külpolgárokat fölmenté attól, hogy a szavazásra személycsen jelen
jenek meg, s a helyett ollykép intézkedett, hogy a szavazatok külön 
comitiákban szedessenek össze t1 aztán Rómába kiildcsscnck, e jogot 
már csak a municipes-ekrc szoritotta, kik alatt már nem, kivétel nél
kül, a polgárok, hanem csak n hivatalokra egyedül l<épesitett (c a
pere munera) decariók (curiales, decurioncs) értettek. 
S ekkor ezek tanácsa (o r do, c u r i a) a tisztviscl()kkel együtt igaz
gatta a várost, s nem az egész nép : s hogy az ne kópCí:hessen ellen
súlyt, a tisztviseliik egyedül a curiabeliek közöl választattak 2). A 
tisztviselök utódaikat iinmaguk jeliilhrtték ki, de minthogy egyuttal 

1) /,ex Ualliae C'iaafpínae. 

') V. ö. Savign} Gesehic!ttc <les römisciten Rech/a ;,n Mi!lefn(/e1·. II. fPj. 
8. lj. - "Dacz!u·a a gazdag anyagnak, mPllyn~k birtokáhun vRgynnk, n cm· i ai 

intézmény rnindig a leg-hornályo~h 1·é~zP ]cut•l a hin>•lnlmi t;;rvf.nyhozás történe
tébfm" Gibbon XXII. fej. 



__,., 
"" 

ke:t.c~,.;éget kelle vállalniok, a;:t ink:~bh tehemck mint előnynek te
kintettók, s. a kijclöl•\st kij;:iin:H·~g··scn a tartunuíny hclytnrtújának cn
getltók :\t. 

A \'Úros cb() magist.ratusát :l d ll u 111 v i r i vagy 4 q ll a t ll o r
\' i r i .i u r i d i c n n cl o képez ték, kiknek hat:ískiirót a lmjdani római 
comiLIIokéhoz lehet ha~onlitaui, micWtt t. i. ezek leencWiket a prae
torokkal megosztottúk volna. V álaszt:lttak egy évre; felügyeltek a 
YÚrosi közigazgatásra, a municipalis tanác~ban elniiköltek, s hogy a 
fiiggetleuség elvesztése kevésbbé foltiin/i legyen, a korábbi köztát·
~asági alakú Roma hatósúgukat bizony(ls hat:it·ok kiizött meghagyá, 
melly~Jkcu túl a praetor hatós~íga úllott be. lll y múdún némelly intéz
mé~nyek a római hóditás után is fenmaradtak, tuellyekrc a római se
natus is tekintettel volt, midlín a tartományol;;at rendezte. Gallia Cis
alpina számára hozott rendezetben meghagyatott, hogy a magistra
tus kiilön birót nevezhessen, d;; részint bizonyos határok között, ré
szint korlátlanul itélllCsscu , legyen im p c r i n m-a s föbiráskodási 
batalma jelóiil törvényszéke (tribunal). A milly mértékben azonban 
növekedett a császári hatalom, ép ugy szállt alá a municipiumok ha
túsúga; a rni eredetileg kiváltság vagy jog volt, most kegyelmes CH

gedménynyé lett, és a d llllill v i r· ck helyhatósági kiizllgekké sülyed
tek alá impet·ium, hatalom, tribnnal nélkül. 

:;ok italiai városnál a jurisdictiót egy a fövát·osból évenkint 
kiildütt felügyelií (p r a c fc c t ll s j u r i d i c u n cl o) gyakorolta; az 
illy pracfcetlll'ák nzonban egyéb italiai városuk-, municipiumok- vagy 
;;yarmatoktól csak névleg kiilüubüztek; igy Cicero Arpinum praefcc
turából származott, s mégis romai consllllá lett. 

A harmadik oBztályu városi magistratm·át a gondnok (c u r a t o l' 
(l n i n q u e n n a l is) képezte, kinek hatáskörét a római censor és 
quaostor tccncliíi tették; fölügyelt ugyanis a kiizépitkezésekre, az 
aclú-bérlctek- s a vá1·osi .iavakra, mcrt a városoknak fekvő javaik is 
voltak s külön adókat szedtek 1). 

A cm·iák után a municipiumok legfőbb támaszát az igen elter
jedt és tetemes kiváltságokkal föh·nházott testületek képezté){, A leg
tekintélyesebbek valának ezek kiizöl az a u g us t a l e s-ek, mcllyck 
vall:isos jellemmel is birtak s a kereszténység eltetjedtével megsem
misültek. Nagy hiba volt a császári politikától, hogy az állam-hatal
mat a mui-licipinmokétól elkülöniteni törekedett. Czélja volt az öeró-

1) Ammianus Marcellinus xxv. 4. -. Symmacb. Ep. 10. - cod. Then<!. 

X. rlP op. pu~l.; de local . .fMnd. 



mai aristocratiát meg~e111rniteni, és füláldozta az cgé~z üírsaclulmi 
sz(:'rkezetet a küzségek fiiggctlcuségénl'k az Pgész birodalolllban, ugy 
hogy ezek egész a korlátlan zsarnokságig fajultak ; az állam, melly 
nekik minclent megadott, viszont tiiliik mindcnt követelt, s VL'gre csu
pán pénzforrásokul tc kint<í azoitat; s most már csak a népet vette 
szemiigyre, mert ennek lázongásai félelmesek voltak. 

Tnt'tomúu;\·ok. 
A tartományok eredeti kormányformái is egységes ()gészszé ido

mittattak át a esás:>.ári egyeduralom alatt. Mindt'niitt tartományi c n
r i á k hozattak be) mellyek keveset kiilönbüztek a régi municipiu
moktól; de nagy volt a kiilönbség tekiníve a tisztségek d. Ez()k majd 
méltös::lgok voltak (h o n o r), majd csak hivatalok (nnmusj. A tar· 
tományi vá.rosokmíl, mint például Galliában, a tif'zts,:gek jobbára hic 
vataJok voltak, méJt,)s:ígbcliek alig voltak, s ezek is inluí.bL valláf<i 
teendőkre vonatlwzt:~k; nem l<~ir.?.ctt ollyat<'u bir••cblmi m(·ltúság, 
mint millycn Ttaliában a dunmvircké volt, hacsak cgyébkJ~nt a város 
külön1is kedvezmény útján az italini jog birtokában nem \·olt. Midíín 
Gallia a római uralom alá kCJ·iilt, ari~;tocratiailag szcrvezctt független 
nemzetekböJ állott, mcllyek köziitt, n kiizlárs:~~;ág koráhan, fenma· 
radhatott ugyan némi politikai összeköttetés, dc a mint a császárság 
alatt a decuriúk cgycnliisitő rcndszm·c bchozatott, a régi intúzmények 
el-eltiinedcztck. A nemtes gallok snját birtokaikon vagy a városi cn
riákban fentarták mngukat, a nélkül hogy a törvénytiíl- vagy a 
tartomány kormányzújátóli függésüket valameily cHijog enyhitette 
volna. 

Mindcn tartomány cg-y politikai tc:;;tct k(llWzctt képviRcltetn a 
közgyiilés által, melly évenkint egyszer 1), vagy kivétele;; kiirülmé
nye]( közölt a praefce tu~ pr<' torii cngerlellllévcl ~) r!'udki' ül is, a tar
tanuíny fövárosában szakott volt tm·talni a lwnomtio1·ok, curialísok 
és szabad birtokosok részvéte mcllctt. Ezen tartomAnyi gyülé,;ek ha
tározatokat (dccrcta) adhattak ki, kiivctcket kiilclltcttck a csász:í.rl)()z 
a helytartó (vicarius), a praeses vagy a JH"aefcctu~ praetorii akarata 
ellenére is. 

Mint a régi Italiának egyik politikai sajátság:it tiintettük fel a 
szabad municipalis szcrkezctet, melly a római kényuralom daczára is 
sokáig fenn tudta magát tartani ; mcrt a nép, miként Homában, foly
ton gyakorolta a gyülésckbcn döntö befolyását, és a magistratnsok 

') Ammianus Marcellinus XXVllL ,;. 
') C'ud. Thfocl. XII. l~- 1. ~. ~~. ll. 



.~:) 

t\int:nyckct ltozt:l.k >; hat:í.rozatokat adtak ki. Az italiai jog, mcllybon 

kivételcsen a tartom:í.nyi városok Í>; r<'~szesittettck, egyes polgárnak 
n~m mlott cliíjogokat, dc igeni.1 a v:írosoknak, mint testületeknek, 
Juogatlta a fiiltlnek quiritarinsi tulnjdonjog{tt s a kereskedést, s ennek 
kijvc~tkoztébon a helyi vámoktúli mentességet, a maneipatio, 
11 s n c a p i o ós v i n d i u a t i o kópcssógét 1). 

Augustus ntóuai által a z~;arnoksúg megszilárditúsára használt 
eszközük lcgfiibbike volt azon tiirckvés: ltalilí.t, a régi kiváltsligos 
szabadság fészkét, jogaibM la::;~ankt~nt kivetkeztctni. A végsil csapást 
Cornmodus mérte re:í., midiín az egész vil:ígnnk megadta azt, rni kez. 
detben esak R•ímának, utóbb Rtiud.val az italini félszigetnek volt ki
nílts:í.gos joga. Italia ~nindamellett még jú ideig meut maradt az adó
zástól, migncm Diocleti;w, M aximiánt vévé u mnga me ll é csász:írt!Ír
snl, ennek Itali<tt és Afrik:í.t úteugedto; Italia most m:í.r költségeit 
nem fcdczlwtte a tartomAnyok adózásaibM, hanem alá kellett magát 
vetnic hasonló tchcrvi:>eléscknek, mcllyck alúl tiibbé föl nom szaba

dittatott. 
Késiibb a duumvir·intézmóny vagy az ezek hivatahít viselö 

magi~ tratus uirodalomszct·tc mindcniitt mogsziint; s a corlex theodo
sianus ,;zcrint ") a curiAban eluökiilni s a l<özségi igazgatAst vezetni 
az chií dccmi1ít (p r i n e i p a l is) illette, ki élethossziglan vagy leg
alúhb tizenöt évre liOn kinevczve o tisztségre, melly nem hivatal ha
nem méltóság volt; a dcemio mintcgy dec:ínj:\ volt a collegiumnak 

minclen ,iurisdictio tHHkül. 
Igy talált tlliÍtlut a mindiuldbb tm:jodő cs<isz!í.ri kényuralom 

mindcnltova belopúzui és magába a köztársasági szerkezetü cmiAba 
is tuonarchicns form:í.kat becsempészni. l~:~ mégis tekintve ezen testü
lelnek l.itszólagos kiizt:írsasági Kzurkczotét, tekintve tudnillik azt, 
hogy czutAn is mindenkinek, ki tüt·vényes képci:!sÖggol s bizonyos kel
lékekkol birt, 1ninden mcgszorit:í.~ sa s<'.ülotési cllíjngrn tekintet nél
kiil, be kellett az a l b 11 111 L a '1) iratnia, az l 6 vén a császár akarata, 

l) Lhs<l V. l;iiuyv. IT. ftj. 
') l!ogy 'l'hrot1osins és .Jnstini{ut ""'l"x" olly l<nVCHl'f foglalkozik a mnni

cipali" magistmtnsol<knl, mig ellenben a classiltni I<Dt' jo::;:b7.ni :1 mnnicipinmok

ról mi111len nyomon oml(d<szcnd< , az OlliHÍt van , hogy ezek ltnliáhan éltcit mig 

an1a cc,dc'X<'k kelefen ]"\ -;>.iilkl<. 

:1) Albumnak ncv.,ztcfclt a l<iinyv, ml'llyhen n ~cnatorol< nevei bnjegyezvo 
voltak. A cann~inmi :db um :l:l::-ik évriíl a bej~gyzdtcl<et igy soroljn elií: XXX. 
pal>·oni r.larissi:ni viri ; ll 1Jalroni CfJni/f.Y l'Onwni; V If fJUinquenna/icii; IV eleeli 

inter qui11fJ1tP-nnales; XX ll dunmviNtfi,·ii; XIX edilicii; IX qurte.•loririi; XX! pe· 
da"i: XXXIV l'l'ar/rx/ali; ii~s'l.C1HOII l•IH, 



86 

hogy a duumviratust csak fokonként lehessen elnyerni 1) mint ez a 
papi rcndek elnyerhetésénél van; és tekintve azt, hogy a curia- köz
vetlen befolyást gyakorolt a városi ügyekben, a magistratust maga 
választotta, sürgős esetekben a polgárokat összehivhatta sőt közvet
lenül rendeleteket is bocsáthatott ki, mellyek alkotásánál a helytartót 
csak a tanácskozmánynáli szavazatjog illette, -- azt gondolhatnót,, 
hogy mindannyi város egy-egy democraticus köztársaság volt, melly
nek ellenállása a távoli uralkodónak erőszakoskodásait megtörhette, 
vagy legalább feltartóztathatta volna. Látszat és semmi egyéb ! 

A curia minden cselekvényét a császár megsemmisithette, mig 
másrészt a tartomány helytartója a magistratus-választást tetszése 
szerint érvénytelennek nyilvánithatta. Majd, midön a császári zsarc 
nokság a nyilvános életet teljesen elnyomta, a decuriók állli.sa a leg
alábbvaló lőn. Ugyanis, midön a pénzügy rosz kezelése miatt, mi 
minden, a birodalom fennállása iránt még reményt nyujtó jónak csi
rajat is végkép kiölte, az adók behajtása mind;nkább több nehézség
gel járt, a császárok arra kényszeritették a decuriókat, hogy közsé
geikben az adókat ök szedjék be, mellyeknek nem csak teljes befize
téséröl, hanem átaJán maguk eljárásáról siít a nekik alárendelt hiva
talnokokról is személyökkel s összes vagyonukkal kezeskedniök 
kellett. Elhagyta valaki az elviselhetlen adó-teher miatt földjeit, ugy 
azok a curiára szálltak, mellynek aztán, akár kap(}tt vevőt akár nem, 
eme földeken fekvö terheket el kellett vállalnia. A decuriók tehát 
most már nem voltak egyebek, mint a kényuralomnak fizetetlen ügy
nökei, melly tisztség épenséggel elviselhetlenné vúlt, midön a biroda
lom folyton növekedő szükségeivel az adók is fölebb és fölebb esignz
tattak. Mig a császári hatalom mindjobban szilárdult, csökkent a mu
nicipiumoké, s a hclytartókra ment át ama tisztelet is, melly eddig a 
magistratusoknak adatott meg. l\Hnthogy Constantin és utódai több 
községi hivatalt megszüntettek, a többiek tiszte annál súlyosabbá 
lön; éa winthogy sok városnak javait a keresztény egyházaknak 
adományozták, ezek közigazgatási költségeiket nem voltak képesek 
tovább viselni. Ehhez járult, hogy a figyennek nélküli curialisok sza
badon csak vagyonuk negyedrészéről rendelkezhettek, mig a többi a 
curiára szállott; továbbá, hogy a tartományi helytartó különös enge-

1) Nemo originis suae obiitus, et patriae cui doruicilii jure devinctus est, 
ad gubernacula provinciae nitat11r asaendere, pl'iusquam decursis gr adatim curiae 

muueribus subvehatur; nec vero a duumviratu, vel a sacerdotio incipiat, sed ser

vato ordine, omnium officiorum sollicitudineiD sustineat. VulenLinill.n törvénye a 
Codex 'l'heod,· bnn !ih. XII. t. 4. l. 77. 
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dclme nélkül a municipiumból nem távozhattak, s hogy még külön 
adót is (oblatio auri) fizettek. S igy, mig a községbeliek bennök csak 
kérlelhetlen adószedöket láttak, addig ök maguk egyre ki voltak téve 
a kincstár folyton növekedő követeléseinek, a betörö barbárok erő
szakoskodásainak és polgá1·tál·saik gyülöletének. 

Igen természete~ tehát, hogy ezen, tisztelet s tekintély nélküli 
és fölötte terl1es méltóság alól magukat mindeu áron kivonni iparkod
tak, mig ellenben a törvény rajta volt, öket bilincseikben megtartani. 
Marc Aurel elrendelé, hogy e liivataira tönénytelen gyermekek i3 
alkalmaztassanak 1). Septimius Severu~ pedig a zsidókat, valamint a 
rabszolga és szabad01;tól született gyermekeket is e hivatalra képe
seknek nyilatkoztatta2). Majd a decurionatus uj kiváltságokkal ru
háztaték fel, ru illyenek: hogy az elszegényedett decuriót a község 
tartsa el; hogy azok, kik a küzségi hivatalok minden fokán szeren
cséseu keresztül mentek, jövendöLen ezek viselése alól fölmentve le
gyenek és c om es czímet nye1jeuek. Dé intézkedett másrészt a l ör
vény arról is, hogy a decurionahtst kikerülni akarók által haszuál t 
cselfogásoknak is elejét vegye. Igy Traján megtiltá, hogy ez alól ma
gát bárki pénzzel megválthassa. A dccuriók gyerrr.ekeinek curiali
soknak kellett maradniok, s mindazoknak is, kik huszonöt hold föl
det szereztek, azok közé kellett fölvétetniök, és senki nem adhatta 
el azon földbil'tokot, melly után ezen terhes és ves1.élyes jogot sze
rezte, ugy senki U(lvari hivatalt nem nyerhetett, mielött illyen wuni
cipalis hivatalokat nem viselt. Biít ha a decurió, csakhogy menekül
jön, a hadserr·gbe lépett, kiragadá öt a törvény ezen hadi szolgálatból 
is, de ha még rabs:t:olgává tette is magát, a törvény még akkor is 
visszaparancsolá reá szabadságát s a curiliba visszaküldötte3). A gyá
va katona, a weltatlan pap a decurionatusra kárhoztattak. Ime, ez 
vala helyzetök a honatyáknak, a municipalis szabadságok támaszainak ! 

Defensores. 
Ezek folytán a curiák kebelében lábra kapott s szándékosan 

ápolt rendetlenseg olly nagy lőn, hogy 335. év után ::. defensorok 
(d ef e n s o r cs c i v i t a t is) intézménye lépett életbe, kiket az egész 

'J Dig. lib. 1. t. <J. 1. a. 
") U. o. lib. II. 3 ; III. 4. 
3) --Cu1·iales neroos esse 1·eipublicae ac viscera civitatum nulliUl ignorat ; quo

t·u-m eaetum recte appellavit antiquilas minorem. senatu-m ; huc 1·edegit iniquitas ju
dicu-m et exactorum z>lectenda venalitaa, ut nonnulli patriaa deserentes, natalium splen · 
do1·e negÚcto 

1 
occultaa lateb1·aa elegen"nt et habitationem juris alieni. Nov. Major. 

ti t. l. 



dros kiizömége választott1 s kiknek tisztiik volt az a<lókötelezetteket 
a curia tulkapásai s azt ismét a birodalmi hivatalnokok ellen vé<lel
rn.ezni'). Ők inditották meg a bünvádi pereket s polgári ügyekben is 
300 soldo értékig ítéltek, s itéleteiktől a felebbezés a helytartókhoz 
történt, Kezdetben alig ismertettek a curiákban, utl,bb azok eln.ökeÍ 
lettek, mignem a császári kormányzat teljes fölbomlásáYal a curi:ikba 
a papság jutott be, s a püspök a defcnsorok tisztét vette át. 

Qmw"tor. 
A régi quaestarokból csak egy maradt fenn, kinek teendöjc nem 

a kincstári kezelés volt többé, hanem ti~ztc volt a császár nevében 
beszéd.,kct s leveleket fogalmazni s a1.okat a senatusban felolvasni. 
lVIiután azonban ezen okmányok is lassankint olly fontosságot nyer
tek, mint maguk a császári rendeletek (edi cb.), mcl\yek alakját is 
felvették, a quaestor csakhamar, mint a törvényhozói hatalom képvi
seliíje s a polgári törvényhoz:l.s kútfoje kezdett szerepelni, némileg 
hasonlitólag az angol kanczellárhoz. A c~ászári udvari tanácsban 
részt vett a praetol'ii praefectus- é~ az officiorum magistenel a legfőbb 
birói hatalom gyakorlatában j kétes kérdésekben az alsó biróságok 
hozzá fordultak; s () alkotta s müvdte ki azon, az udvari hasznAlatra 
fölvett s a hivatalos tiszti innodor mintául szolgálr'l pompaszerü s bar
barismussal telt zagyvalékot, mclly akkoriban ékesszólásnak tarta
t0tt; olly kor, mint kikiildiitt birú itMt a császárnak fenntartott ese 
tekben is. 

Töt•vc~nyt•s ronní1k. 

A törvényes, peren kivüli elj}írás magában foglalta ugy a reg1 
jogrendszer ünnepélyes cselekvényeit (l c gis a c t i o n es), mint az 
ujabb alakuakat. Amazokhoz tartoztak a v i n d i c i á k, minden al
kalmazásaikkal, millyenek a manumissio, adoptio és emancipatio, 
mellyek bizonyos tekintetben a fejedelem szolgái számára fentartott 
s ki\·áltságolt jqgi cselekvényt képezvén, a munidpaliR hatóságok s 
a városi defensm·ok befolyását kizártítk. A törv(;nykf'zés ujabb alaku 
eljárásai pedig eredetöket a császári kon;zakbúl vett~k, midün di
vatba jött minden ügy fölött jegyzőkönyveket felvenni, melly forma 
azután az adományozások- s v<'·grend,•letclwéllényegesnek nyilvánit
tatott j a végrcndclctekuek sajáting a tartományi helytartó előtt kel-

1) Ili p11tissim·um constituantu7' drfensores , quos decreti., elegerint Ci'tlÍiates. 
De(wnsores nihil s·ibi insolente7·, nihil inrlebitu.m vindi~ante.,, naminis sui tantum fun
yrmlur officio, nullas injligant multas, nulta.s exe1·ceant quae.•tione.•; plebem tantum 
1:el decu1·iones ab omni im.probo7·urn insolentia et teme1·itate turantur , nt id tmünm 
quod fs .• e rlir.>JntiLI'. e .•.• P. ?1011 desinalll. f'o•l. ThP.oflo •. xr. 2. 
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lett volna ünnepélyesen felnyittntniok, rövidebb eljárás végett azon
ban azok ollykor a curiában felolvastattak. Honorius egy statutuma 
szerint minden okmánynak egy magistrntusi személy, vagy defensor, 
három prineipnlis, és egy írnok (exceptor) jelenlétében kellett elöter
jesztetnie, s jegyzőkönyvbe fiilvétetnie, me! ly bírósági jegyziíkönyv
ben az egész ügyállás és eljárás n megjelent fél s a hivatalnokok kö
zötti párbeszéd alakjában volt szerkcsztvc. 

Az italia i városok a j us i t a l i cumnak azon, késöbb néhány 
tartom~nyi várol'ra is kiterjesztett jogintrzményét, miszerint az dsö 
folyamodásu polgá•·i perügyekben n polgárok maguk bíráskodtak, 
sokáig fentartottlik ; habár átalában véve n birói hatalom mégis a 
helytartók kezében volt. A régi eljárás szerint ugyanis a magistratus 
vitte a pert, ele csak az itélet hozataláig, kimutatván az iigyre alkal
mazható jogalapot, s indokolt határozatot te1:jesztett elií vélemény
ként. Ekkor azután polgárokból választott esküdtek (judices) vették 
át a perügyet, megvizsgálták a Um y állást 1 hogy mennyire egyezik az 
össze a magistratus által felállitott jogszabálylynl, s a talált össz
hangzás szerint hangzott az itélet. 

Ezen, az esküdtek kiizbenjnr:isával gyakorolt Wrvényltezési peres 
eljánis ngy Rcímában, mint a municipiumokban sokáig szokásban 
volt, a császái'Ok alatt azonhan mtir a magistratu~ bizonyos esetekben 
az esküdtek nélkül biráskodott ( cxtraordinariae cognitiones ). Majd 
Diocletián_ ezen esküdtszéki intézmónyt több tartományban megsziin
tette, mig az másutt önmagától enyészett el, ugy hogy a bíráskodás 
egészen a helytartók kezébe ment lí.t, kiktiíl a fölebbvitel csak a csá
szárhoz türtimhetett. 

Az cskiicltek köucmiiködésébiíl megfejthetö, mint lehetett elég
ségcfl a nagy Rc'nnában a két praetor a polgárok és idegenek peres 
iigyei elintézésére, Miután azonban az esküdtszéki intézméuy meg
szüntetett, azt más módou kellett pótolni. Már a közt{u·snság korában 
a praetorok maguk mollé kisegítűül jog:'Lszolmt, késiíbb a esáRzárok 
jogtudúsokból ú ll ó cgűsz collegium:)t ( eonsistorium 1 auditorium) ál
lítottak fel, mellynek tiszte volt az eléje tezjesztett ügyekben hatá
rozni. Ez•m példtit követték a helybwtók, s igy a peres ügyek biró
ság előtt táz·gyaltattak, mint történik ez napjainkban, mégis azon kü
lönbs!\ggcl, hogy ott az eldöntés mindig az elnöktől függött, Hasonló 
eljárást ktivettek a munieipalis magistrntusok és a defensorok is; az 
esküdtek helyébe a decuriók léptek, s a euria törvényszékké alakult 
át. Ha bünvádi pPrekb•'n a v:\dlott katona volt, ugy a bir(,i illetőség 
a duecs- éR e om rs-eket illette, sz intugy azon polgári perügyekben is, 
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hol az egyik fél katona volt, s a másik fél magát ezen kivételes bit·ó
ság eljárásának alávetette. 

A városi defensor aztán a falusiak peres ügyeit intézé, s itélt a 
kisebb vétségek és kihágások fölött. A polgárok egymás közötti pe
reikben első folyarnouásilag a cnriából választott duumviri vagy bi
rák itéltek. A defensoroktól a fölebbezés a duumvir-ekhez, innen a 
tartomány praeseséhez, ettől a dioecesi~ proconsula- vagy vicariusá
hoz, s innen végre a praetorii praefectushoz ment föl. A bün-ügyek, 
s ezen kivül némelly polgári ügyek a praeses illetősége ah\. tartoztak; 
azonban számkivetésre valakit ítélni csak a praetorii pt·aefectus és 
néhány erre jogositott proconsui jogköréhez tartozott. Mig az ítéle
tek egyene8en a nép, vagy az általa választott praetor által hozattak, 
felebbvitetnek helye nem volt, mert azon hatalom, mellytől azok ered· 
tek, a fölségi (souverain) volt. De a mint a törvénykezés olly hiva
talnoki karra szállott át, melly a nép befolyása nélkül neveztetett ki, 
és különben is alárendelt volt, természetesen létt·e kellett jönni a fö
nebbi felfolyamodási lánczolatnak, mellynél fog\'a a nevezettek bár
mellyike által hozott itéletet felülvisgátat végett egy még felsöbb bi
róllak, s igy tovább egész a császárig, kellett alávetni. 

Kinvalin t ils. 
lVIiután a birodalom jólléte a legfőbb törvénynyé vált, elég volt, 

ha azon, fönebb ismertetett feljelentök egyike, valameily polgárt 
felségsérté~röl vádolt, hogy az, e följelentés következtében azonnal 
lánczokba veretve Rómába, lVIilanóha vagy Konstantinápolyba hur
czoltassék, ellene minden törvényes forma mellöztével pör itldittas
sék, sőt hogy kínpadra is vonassék. Régebben a kinvallatás csak a 
rabszolgákra alkalmaztatott, a magistratusok azonban, miután ezt a 
tartományokban már szokát~osuak találták, azt llem csak megtartot
ták, hanem nem sokára attól a római polgárokat sem kimélték meg; 
s habár az iliustres és honorarii, a clerus, a katonák és családjaik, a 
szabad és sz ép müvészetek tanárai, a városi hivatalnokok és roko
naik, a harmadik iz ig, és a kiskoruak, ki vétel alá tartoztak : épen e 
kivétel hallgatag elismerése volt ez embertelenségnek, s csak gyalá
zatosabbá tevé a többiekre nézve a kinvallatást. Késöbb pedig, rui
dön a jogtudósok azt végezték, hogy a hol államvétségről van a szó, 
ott bizonyos osztályoknak engedélyezett kiváltság többé tekintetbe 
nem jöhet, illynemü perekben tehát a fő vádlottak, büntársak és ta
nuk minden különbség s tekintet nélkül egyiránt kínpadra vo
nattak, 
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Jogászok. 
A törvények tanulása mindig nagy tekintélyben állt, mint olly 

eszköz, mellyel polgári hivatalokhoz jutni lehetett. Minden jelentéke
nyebb városban voltak jogiskolák, a leghiresebb mégis a berytusi 
volt Phoeniciában. Üt évi tanfolyam után a fiatal jelölt, hir ne
vet B gazdagságot szerzendÖ vagy magán-perekben, melJyek száma 
egy megromlott birodalomban végetlen volt, védöül lépett föl, vagy 
a hivatalnoki pályát kezdte meg, mcllyen érdem és iigyesség által 
az iliustres-ek közé feljuthatni kilátása volt. Azonban ezen, kenyér 
után áhítozó tömeg, melly elözönlé a törvényszékeket, melly az ud
varnál hivatalok elnyerése végett csúszott-mászott, vagy magát a 
családok viszonyaiba behizelcgvén egyenetlenkedest szitott s fondor
latait szötte, a birodalomnak valóságos csapásává nőtte ki magát, s a 
nemes jogtudományt 11lávaló gazemberek mesterségévé aljasitá le. 

Pt'mztlg~·. 

Az állam- bevételek ::t császári uradalmak jövedelméből, egyenes 
adók, melléke~ adózások s egyéb esetleges bevételekből álltak. A 
Fiscus uradalmairól föntebb már szóltunk (76. lap.). Mindenkinek 
javai a legrészletesebben be voltak irva bizonyos lajstromokban, és 
pedig a tulajdonosnak eskü alatti bevallása után; szántszándékos ha
mis vagyon-bemondás szentségtörés- és felségárulásként tekintetett!). 
A becslésnél a roszabb földek a jobbak által egyenlittettek kis mind
kettöre tekintettel minden holdra egy átlagos érték vétetett föl, melly 
hibás folvételi rnód vagy minden birtokváltozásnál ujabb becslést tett 
szükségessé, vagy a megadózásban igazságtalan aránytalanságot 
hozott létre. Ezt fölhasználták a gazdagok, eladogatva a rosz földe
ket s termékeny jó földeket vásárolva össze, innen a sok reclamatio, 
verificatio, reformatio2). 

Évről évre a császár decretuma (i n d i c t i o) meghatározta az 
adó mennyiségét és minöségét, s ha ezen indictio a való vagy állitó
Jagos szükséglet fedezésére nem volt elég, az adók fölemeltettek (su
p e r i n d i c t i o). Rendkivüli esetekben a praetorii praefectusok is 
bizonyos mértékik fölemelhették az aJókat, mert ök vezették az alá-

l) Si quia sacrileg a vitem falce sueeideJ-it , aut feraciuni ram.orum joetus 
hebetaveJ·it , quo declinet .fidem censuum , et mentiatur callide paupertatis ingenium, 
mox detect~s, capitale subibit exitium , et bona ejua in fisci jura migrabunt. Cod. 
Theod. XVIII. ll. I. Ugy l!l.tszik, mintha a cen~ns minden 16. ávben átnézetett 
volna. 

2) Cod. 'l'heo<l. X. 17. J. :il. lJe /1·ib. et annana; a. l. 8. De cenait. 2, l. 

Hl. De indulg. dedi!. 
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jok rendelt tartományi vicariusok- rectorok· s kiucstárnokokkal a 
pénzügy- kezelést. A megállapított adóösszeg a tartomány fővárosá

ban, a pmcses felügyelete alatt s a vtírosi defensorok közremüködésé 
v el, vettetett ki. 

Az adók legnagyobb része cziistben, siít része aranyban i~ volt 
fizetendő ; a többi helyi terményekben szolgáltatott be, mellyek 
ugyancsak az adókötelesek költségén közraktárakba honlattak ösz
sze, honnan az udvar és a hadsereg részére s a római és konstanti
nápolyi nép közötti kiosztás végett, időnkint elhordattak. 

Mindezekböl viltigos, mennyi hivatalnoknak kelletett alkalmaz
tatnia az adó alá eső füldnk fölvételére, az arló-j:í.radékok megállapí
tására, azok be~zedésc- és behajtására, ugy a polgári és katonai hi
vatalnokok által hnzott termcsztménybeli illetékeknek kioszt:i.sám. 
Ha már az adószedök tisztiik tennészeténél fogva nem kedvelt sze
mélyek, azon időben valóbau gyül/ileteseknek kellett lenniök, midiin 
nemcsak önkényt gyakoroltak, hanem a népet valóban vérig zsar<>l
ták. Ugyanazért ezen egész ügy legkellemetlenebb része a decuri
úkra bizatott. Mennyi visszaélésre adhattak alkalmat az önkényes 
adófelemelések illy nagy biro<lalomban és kodlttlan hatalmu korm~íny 
alatt! A theodosiusi törvénygyiijtem{~ny, mellynck jelentékeny ré
sze az adóügyekkel foglalkozik, mintlcnncH inkább tanu~kodik, milly 
ijesztő fokra emelkedett az adözó nép nyomora s a hivatalnokok 
kapzsisága. Nevelte a nép terheit a fényes csász{u·i udvartartás, mely
lyet Dioclctian hozott be. 

Tudjuk, hogy az Aeduok városa 32,000 fejadó-hányadot foglalt 
magában, ezen arúny szerint a mai Fmncziaországnak 4,53G,OOO bit·
tok-adó-hányaddal kellene Lírnia; másrészről tudjuk azt is, hogy mi
dön Galliát hitehagyott Jn lián kot·mányozta, ott az adó fejenkint (c a
p i t a t i o) 25 darab m·nnyat teW) 1 mit ü 7 dbra leszállított. Tegyük 
az elsü összeget 35!) franlua, a másodikat 99 frank és 40 ccntimest·a, 
ugy ez a mai Francziaorsz1i.gm egyenes auóiisszegül 3·15,280,000 fran
kat mutatna, melly összeg a rendkivüli jóllét idején 152,678,000 
frankra szállíttatott le, Az egy en es adók tehát felülhaladták a mai
akat, holott ezeken kivül a mellékes ad6k összege is rendkivül nagy 

1) E roppant összeg minden hihetö~éget feliilrnul6unk teltintetik ollynnok
t61, kik, mint Gibbon, e s~ót Caput, egy személynek jelölé,;eiil veszik. De Am
miauus sztwni igen világosuk: Quid profuerit (Julianus) anhelantibus extrema pe
nuria Gallis, hinc maxime claret, quod primiliM partes eas ingressus, pro capitibus 
aingttlis, tributi nomine viceno.~ quinos a~t~·eos reperit fia,r;itm·i ; rli.>cerlen.• vero, se[Jie
nos tantum mu.nem u11ive1wa comiJlente.~. - XVT. /i, 
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volt! E mellett számba veendő, meunyire fejlődött azóta a közmiive
lödés! Kereskedni nem szógyen többé s nincs is a kereskedelem le
nyügözve annyira a kormány egyedáruságai által, mellyek akl(or 
nJinden gyártmányra kiterjedtek. Ezen kivül a senatorok s a tarto
mányok elökclöi külön díjakat fizettek a rangjuk után járó tisztele· 
tért, valahányszor uj mélt6ságot nyertek, s jövedelmeikre is még kü
lön adó (follis) volt ki.vetve 1). 

Lactantius ismertetése szerint, Galerius alatt a census behajtása 
teljesen egy a háboru s a 1·abszolgaság rémképeivel: "Megmérték a 
földet, mP-gszámlálták a szöllő-t.ökéket és fákat, összeírták a házi ál
latok minden ncmét és minden egyes személy nevét, különbséget nem 
téve falusi és városi között. Mindenki elésietett gyermekeivel s rab
szolgáival, miközhcn a korbács egy perczig scm pihent. A legkemé
nyebb fenyítékekkel kényszeritették a fiukat, hogy apáik ellen, a rab
szolgákat, hogy uraik-, a nHkct, hogy fé1jeik ellen valljanak. És nem 
lévén elég a bizonyíték, az apákat, az ural(at s a férjeket a kinpad ra 
vonták, hogy önmaguk ellen valljanak, s ha a fájdalom bármi nyilat
kozatot csikart ki tölük, azt vették igaz vallomás gyanánt; sem kor, 
sem betegség nem mentett ki senkit. Az adószedők maguk elé ho
zatták az aggastyánokat és betegeket, s meghatározták nJindenkinek 
életkorát, a gyermekek éveihez hozzáadva, az aggok korát fiatalitva, 
mert olly nagy volt a fejadó, s a szabad lélekzetet is mindenkinek 
drága pénzen kellett megvásárolnia .... Ha e működés alatt emberek 
haltak cl, állatok ves ztek cl, megadóztatott az, mi már nem élt, ugy 
hogy fizetés nélkül sem élni scm meghalni nem lehetett. Szerenesé· 
sebbek voltak a koldusok, kik ezen eröszakoskodástól mentcn ma
radtalc Dc Galerius megszánva nyomorukat, hajókra rakatta öket, 
azon parancscsal, hogy bizonyos távolságra a partoktól a tengerbe 
vettessenek. Ime, mi bámulatos ügyes kisegitö eszköz kii1tani a kol
dusokat a birodalombúl, de egyszersmind intö példát adni, nehogy 
valakinek kedve legyen nyomorával magát a census alól kivonni 
al{arni !" 

Ezen fejadónál nem kevésbbé nyomasztó volt a kereskedöktől 
minden ötödik évben követelt adó is. "Midőn közeleg ezen adó-sze· 
désideje (jelenti Libanius a császár előtt) a rabszolgák száma növeke
dik, s maRuk az apák eladják gyermekeiket, nem azért, hogy az árt 
megtartsák, hanem hogy az adószedöket kielégithessék." Zosimus 
pedig mondja : "Midön a négy év eltelte után az adóév következik, 

') Nazar l'oney. rel. X. :Hi; Zosím., lli•l. !1, :i~. 
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az egész város viszhangzik a sirás- Ói:l jajgatástóL Uton utféleu látni 
lehet, rnint vcrik, sanyargatják azokat, kik szegénységök miatt a rá
jok kivetett adót le nem fi;o;ethctik. Az anyAk eladják gyermekeiket, 
az apák a bordély-ltúzakba Imrezolják leányaikat, csakhogy l~gyen 
mivel az auószedökct kielégiteniök 1)." Constanti n megtiltotta e sa
nyargatásokat, s büntetéstil és kényszer eszközül emberi bánásmód
dal börtönt rendelt alkalmaztatni. Az elhunytnak adósságait az ál
lamkincstár irányában az örökösÖknek kellett viselniök, vagy az örök
ségről lemondaniok2). S mindezen kivül még egyéb személyes szol
gálattételekre kényszerittettek az adózók, ugymint : kenyeret süt~i, 
mcszet oltani, a terménybeni adókat részint a raktárakba, részint a 
seregekhez szállitani, a posta szolgálathoz lovakat kiállitani stb. 

Mcllékt•!i ndilk. 

AT. egyenes adókon és szolgáltatásokon kivül még be- és kivi
teli, átviteli és fogyasztási vámok is voltak, mellyek talán rninden 
dioecesis határán voltak fizetendök, miután minden egyes dioeeesis 
jövedelmei különbözö társulatoknak voltak haszonbérbe kiadva, melly 
körülmény nem csak a vám-terheket, de a zaklatásokat is csak nö
velhette. Italiában különösen a fogyasztá~i adó 20-ik és 100-ik rész
re, vagy a mostani kifejezés szerint négy és egy száztólira volt meg
alapítva, melly adónem Constantin idejében az egész birodalomra, 
s minden nyers terményekre kiterjesztetett~). Mat·ciantis, III. század
beli jogász, mint vám alá eső köteles tárgyakat elősorol: huszonkét 
fajtát a fűszerekből; négyet a drágakövekből j hetet a kelmékből j 
négyet a vadállatokból és hármat a szines kelme szövetekböl j ide 
nem értve a babyloniai és parthus prém árukat, indiai kalapokat, rő
fös s egyéb kereskedelmi árukat és czikkeket4). Fizetni kellett min
denért, mit valaki magával az utra vitt, ezen kivül külön az utak főn
tartására is, a miért mindenfelé örök s vámosok voltak felállítva, kik 
legszigorubb törvényekkel is alig voltak fékezhetök, hogy az utaso
kat ne zsarolják s ne zaklassák. 

Azon, a városok által egyes triumphatorck-, vagy más jelesek
nek szabad akaratból adni azokott ajándékok, mellyek leginkább 
arany koronákból álltak, csakhamar a fejedelem személye iránti kö
teles adózásokká váltak, és teljesitendök ,·oltak a fejedelmek trónra 

1) Libanius Orat. c<ml. li'lm·. - Zosim. lliat. II. 24. 
2) Cod. Theod. XII. de exacl. ; XIII. de indici. 
3) Coel. Theod. IV., 60, 5. 
4) DigP•t. XXXIX, 4. XVI. 



léptekor, megnösültekor, ha gyermekök szülctett, vagy ha tetszett 
önnön maguknak bármelly alkalommal triumphnst oda ítélni. A sena
torok ezen koronn-arany helyett l r.OO font aranyat (o b l a t i o a u r i) 
fi:r.ettek '), mire valamennyi decul'io is kötelezve volt2). 

Hogy illy köriilmények közt a földmiivelésnck tönkre kellett 
menni, miután sok birtokos még földeit is ott hagyta, csak hogy az 
adózás alól menekedjék, magában értheW. De maga az ipar-üzlet i~, 
ha mincljárt ezen időkben nem olly szégyenletes foglalkozásnak is 
tekintetett már, mint tartatott az a kevély köztársaságink idejében, 
mégis a zsarnokság bilincseitől fejlődésében lépten nyomon gátolta
tatott. 

Ipar. 

Már Numa korától kezdve kilencz, inkább fényüzési, mint szük
ségleti szerek elöállitásával foglalkozó kézműves ezéh-testület állt 
fenn, ruellyek száma a császárok alatt tetemesen növekedett, ugy 
hogy Constantin már harminczöt illy testiiletet sorol fe\3). Ezen czé
hekbe beosztott kézmüvesek személyes szolgálatoktól mentek, sőt a 
légiókból kizárva is voltak ; az általok választott véd urok (patronus) 
köteles volt öket minden előforduló ügyeikb1m védelmezni; másrész
ről azonban csak azon egy mesterséget, vagy müvészeti ágat volt 
szabad üzniök, melly illető ezéhök sajátja volt, s miután zártkörü 
testületet képeztek külön syndicussal, társulati statutumokkal s kü
lön birtokkal is, mint illyenek, az állam irányában testületileg bizo
nyos kötelezettséggel tartoztak. Igy Rómában tisztök volt a tüzol
tás4). Alexandriában a Nilus medrét tisztitani 5). earthagóban a csá
szári épitkezesekhez anyagokat szolgáltatni6). A folyamok meutében 
a hajósok (navicularii) kötcle~sége volt a hadseregbezi szállításokat 

1) Symmachus , Ep. X. 26. etc. 
") Univer·si, quos aenatorii nom ini" dignitas non tuetur, ad auri coronar·ii. 

pr·aestatinnem vocenlur . .. Nullus, exceptis curialibus, quos pro substantia sui aw'Um 
coronarium offerre conveni~, ad oblnlionem hane adtineatur. Cod. Theod. XII, 13. 

l. 2, 3. 
J) Érezöntölr , kavácsok , szcrkovácsok , ónöntök, bronz-, arany-, ezüstmü

vesek, ékszerészek, aranyozók, üvegesek, tiikör csiml.lók, tímárok, bíborfestök, 
damasz-szövök, közönségcs takácsok, kallózok, kömiivcsek, köfa~agók, márvány
nyal dolgozók, mosaík készítök, elefántcsonttal dolgozók, fóldslmczAs ók, gypszön
tök, fazekasok, favágók, asztalosok, kárpitosok, ácsok, vizépíiészek, festl:lk, építé
szek, metszök, képfaragók, orvosok, baromorvosok. Cod. Theod. XIII. 4. l. 2. 

•) Plinius Ep. x. 42. 
') Cod. ThPod. XIV. 27. 
'·J ll. o. XI. 1. 
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eszközleni 1) j mig a fuvarosokat (bastagarii) az állarujavaknak a szá
razani szállitása terheltc2) stb. A városokban mind ezen iparosuk és 
kézmüvesck gyermekeik- s javaikkal egyetemben a helyhez voltak 
bilincselve, s ha eltávoztak, mint szökevények visszahozattak 3), csak 
a hadsereg, vagy az egyházi szolgálatbai belépés által oldoztathattak 
fel ezen kötelezettségektöl, mellyektöli feloldást különben még csá
szári leirat sem eszközölheteW). Ezen szerencsétlen gyámkodás az 
iparosok sorsát a legkeményebb rabszolgasággá tette, ugy hogy az 
elnyomottak közül sokan ez állapotnak eléje tették a röghöz kötött 
szolgaságot. 

És mintha mindez már magában is nem lett volna elég elfojtani
az ipar felvirágzá~;át, még végső csapásui hozzájarult az is, ho11;y ma
guk a császárok is mint gyárnokok léptek fel, s ollyatén ke
reskedést üztek, melly szükségképen a többi gyárak bukását vonta 
maga után. A mint egyszer beismerték, hogy az ingadozó birodalom 
további fenállása csak pénzzel eszközölhető, takarékossági szempont
ból nem csak az udvartartás és hadsereg számára a szükségeseket sa
ját gyáraikban állitották elő, hanem c gyártmányokkal kereskedést 
is üztek. Alexander Severus bibor kclméket szövetett, festetett s a 
legszebbeket árultatta•). Constantin az állam-kincstár számadására 
ruhadarabokat, vászon s prém· nemüeket árultatotts). Constantiusnak 
saj:U gyapju, selyem, s vászon szövődéi voltak•). I. Valentinian még 
tovább ment, s megtiltotta magánosoknak selyem szövetek elöállitá
sát, s arany· ezüst fonal nemüek szövetését8). Gratian és Theodosius 
pedig halál-büntetés s vagyon-elkobzás alatt megtilták magánosok
nak hibort festetni s árulni, és a barbároktól selymet Yásárlani j mert 
a császár ezen ipar-czikkekkel egyedáruskodott, sa katonák is kény· 
szeritve voltak öltönyeiket egyedül csak tőle vásárlanin). 

Megérdemli a fáradságot a meglévő adatokból rövid átnézetet 
adni a nyugati tartományokban fenállott gyárakról. Bibor- festő gyár 
Italiában három volt: 'l'arentum- Syracusa- és V elenezében j egy 
volt Salonában, kettő Galliában Narbonne- s Toulonban; egy a ba-

1) Cod.Theod. XIII. 5. XXXV, !J. 
")u. o. x, 4. 
3) Nov. Major. tit. I; és Cod. Theod. XIV, 7. 
') U. o. VII. 20. - Novell. Valentin. XII. Cod. Theod. XIV, 1. 

") Lampridius a csás:~ár életiratában c. 29. 
6) Cod. Juatin. X, 47. 
7) Cod. Theod. X, 20. 

") u. o. x. 21. 

") Cod. Jurl. IV, -10. I. XI. 8. 
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leari szigetekben, s több Af1·ikában 1), hol valószinüleg ezen festö 
kagylók is haláRztattak. Posztógyár tizenöt volt: Salona, Spalatum, 
és Sirmiumban; Italiában Róma, Milano, Aquileja, Canosa, és Veno
sában; Afrik~íban Uarthagóban; Galliában Arllls, Lyon, Rheims, Au
gustndunum (Autun), és Trierben; és Britanniában. Vászon csak két 
helyen gyártatott: Ravennában és Galliában Bienneben2). Az ezen 
gyárakhan foglalkozó nagyszámu dolgozók rabszolgák volta\{, kik 
ugy maguk, mint gyermekeik is életfogytiglan ugyanllzon helyhez s 
ugyan<1zon egy gyártmánymunkához voltak lekötve. Ki illy rabszol
g:\! titkon felfogadott, 3-5 font arany bírságot fizetett, s ki illyen
nel házasságra lépett, osztania kellett annak sorsat~). 

1.\<lindkét birodalomban harmincznégy fegyvergyár létezett; a 
keleti birodalomnak Ázsiában kilencz illy gyára volt: Damascus, An
tiochia és Nicomediában kettő, cappadociai Caesarea, Edessa, Ireno
polis 1 és Sardesben; Európában hat: Marcianopolis, Adrianopo
lis, Thessalonica 1 Naissos, Ratiaria, és Horreomagosban. A nyugati 
birodalomnak ös~zesen tizer.kilencz illy fegyvergyára volt: Sir
mium, Acineuro Pannoniában, Carnutus, Lauriacum 1 Salona, Con
cordia, Mantua, Verona, Pa via, Cremona , Lucca, Macon, Augu
~;todunum , Rheims 1 Amiens, Trier (kettő), Argentoratum (Strass
bnrg) és ~oissonsban 4). A fegyverkészítök nem voltak rabszolgák, 
de már egyszer a testiiletnél beírva lévén, maguk s gyermekeiknek 
bizonyos számu évekig ugyanott dolgozniok kellett, s karjaikra meg
ismerteti) jelt kaptak 5). A birodalom belsejében fegyvert adni venni 
szabad volt, de tilos a fegyvert hordani6). Az államkincstár magához 
ragadá továbbá az ércz és sóbányákat, fősz (gyps)-, knszörükő-, már
vány, sőt az épületkő-bányákat is. 

' A bányamunkásolt részben elitélt bünösök, részben rabszolgák 
gyermekeikkel voltak; hasonlóképen rabszolgák dolgoztak a pénz
verdék.ben is 7). A nyugat-római birodalomban 6 pénzverde volt: Si
sciában Illyriában, Aquileja, Róma, Lyon, Arles és Trierbens). 

Azon körülmény, hogy annyi gyárban csak rabszolgák foglal
koztak, a szabad lakosság kenyérkeresetét elannyira nflhezitette, hogy 

1) Notit. di'gnit. per Occ. c. 37. 38. 
2) u. o. c. 37. 
3) Cod. Theod. X. 20. 
') Notit. dign. peJ" Or. c. 67. stb. per Occ. c. 30. stb. 
5) Cod Theod. X. 21. 
6) Cod. Just. IV, 41. 
7) Cod. 1'heod. X, 19. J. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 20. 
•) Notit. dign. per Occ. c. 36. 

VII. 7 
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ezek nagy része az életfcntartást·a a legszükségesebbekkel is alig 
birt, és miután nz állam gyáraiban a munk:\sok a puszta élelmükön 
kivül egyéb költségbe nem kerültek, mi természetesebb, hogy gyárt
mányaikat olly olcsón valának képesek elöállitani, hogy magán-vál
lalkozók velök nem versenyezhettek. 

Kereskt>déH-

A kereskedés sem nyert az elöbbi korszak ótn valami lendiile
tet, s a törvényhozás is csak annyiban foglalkozik vele, a mennyiben 
kicsinyszerit s irigy intézkedéseivel menetét akarlályozta~ja. A mint 
a barbárok közelebb s közelebb jöttek, s némi hajlamot árultak el n 
rnűveltség s finomabb izlésre, a rómaiaknak könnyü lett volna, n v:hú
rnknak a határszéleken megnyitásn áltnl, ré~zben legalább vissza 
nyerhetni tőlök az elrablott, vagy a nekik zsoldhan vagy adóhan fi
zetett aranyat: azonban azon okból, nehogy n birodalom helyzetével 
megismerkedjenek, pártolás helyett ezen kereskedés inkább megszo
rittatott, s vagyon vagy számkivetés biintetl-se alatt megtiltatott a 
barbároknak vagy követeiknek kösziirűkiiveket, kikészitett vagy 
nyers vasat, annál kevésbbé fegyvereket elnflni, vagy öket hajó-épí
tésre tanítani, vagy arra alkalmas f:ít nddk szolgáltntni; utóbb még 
b01·, olaj, kaviár, gabnancmiiek és sfiaak eladása is mcgtiltrtoW); a 
félelern végre annyira növl'kedett, hogy uehl11ty város kivételével a 
perzsa s egyéb barbár népek kereskedelmi czikk0i a birodalomból 
kitiltattak 2). 

Ezen rendszabályok ;i.ltal n kereskedes a Duna és Rajna egész 
mentében megsemmisittctctt. J.i'öntartotta azonban mngát a birodalom 
keleti részé ben, tekintve az ott egyre niivekerlií :;;zükséget a fiíszerek 
és finomabb szövetek nt:ín, melly czikkek mindannyiszor, ha a hábo
ruk azok egyenes behozntali ntjM At·meniu és Mc>~opotamián keresztül 
elzárták, a Feketc-tengeren :it jöttek Konstantinápolyba. Mindezen 
rendszabályok fölötti i)rködés végett Egyiptomban, keleten, Scithia, 
Pontus, Moesia, Illyriábnn s más egyéh hclyekfm ugynev(~zett "Comes"
ek voltak hivatalba helyhezve3). 

Ha meggondoljuk, hogy Róma gazrlagságainak főforrása, a hó
ditás, kiapadott, könnyü megérteni a11nak elszegényedését. A mint 
érintettük, az Antoninok alatt már érezhető volt a pénzszüke, és az 
ezen családbóli császárok elseje kénytelen volt a császári ékszereket 

1
) Cod. Theod. IX. 40. nit. Cod. Just. lV. 41. - Di_q. XXIX. 4. 

2) Cod. Juatin. IV. 63. 
3

) Notilia dign. per Or. c. 75; JJP.r o~r.. '"· 40. 
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cladlli, lt••gy az állam kiadásait fedezhesse. Marc Aurel kétszer elár
vereztette öbliinyeit (Vasen s palotájának egyéb drágaságait. Didius 
Juliann!'! mPghamisittatta a pt',m:eket, miután más kisegítő eszköze 
nem volt fedc•;.o:ltdni a roppant ö~~szcgckc'.t, mellyeken néhány napig 
tartil nmlkoclá~:ít rnr.gvásárolt:.. A császári aranyok igen finomak s 
tiszta tartalmnak volta l{, miután alig I iBil rész volt bennök az idegen 
kenrék, s átaljában illyenek maradtak is, hanem az ezüst pénzek 
mindinkáhh ertéktelenebbek lettek. Caraealla 1/ 2, Alexander Seve
rus 2 i~ rc:szben rézzel vegyitette az ezüstöt. lVIaximus a templomok
ban s f'g'yéb nyilvános helyeken lévő nemes érc:;r.et, sőt a hősök és is
tenek ~wl11·ait is pénzzé verette. Fülöp alatt alig lehetett más pénze
ket látni, mint mellyek az Antoninok alatt verettek. Gnllienustól 
kPzdve eg<'·s:;r. Diocletirínig csak ónnal bevout rézpénzek voltak for
galomban. A hamispénz-verök merészsége annyira ment már, hogy 
Aurelián ellen nyilt lázadást támasztottak 1), mcllynek elnyomása hét
ezer katona óletébe került. Ezen császár után az ezüst pénz ismét 
forgalomba jött, talán mivel Paltnyrában tetemes mennyiségü ezüst 
<:>sett zsákmányul. Azonban ezen készlet is csakhamar elfogyott. Mig 
Constanti n 325- ben egy font arany értékét 8-'l s o l i d us r a határozta, 
I. Valentinian 42 évvel késtibben 72 so l i d us r a Mzállitotta le, s igy 
a f01·galomhan lévő aranyat 1 ·, részszel megszaporitotta, és mig az 
ezüst Vcsp:'sian idejében az aranynyal arányban \/10 tett; Constantin 
már azt l :2----14 re fii)emeltc. Ezzel egyszersmind a kamat-lábnak is 
emelkedni h !lett, mi a birodalomnak egy ujabb nyilt sebét, s a zava
rok egész sorút sziilt<'. Láttuk, hogy már a köztársaság idejében a tő
kék igen nagy u..:sora-kamatra adattak ki. Augustus idejében a ka
matláb törvényileg 4 száztólira, Tiberius alatt 6°/0 ra, s Alexander 
s!~VCI'IUI alatt 12°/o-l'a állapíttatott meg. Ez utóbbi e kamatlábat rög
tiill ismét 4"/u-rn. szúllitotta le, melly balul felfogott intézkedés az 
:u:anynak cltitkolásrít, s a titkos uzsora-üzleteknek elterjedését ered
mc'·nyezte, elannyira, hogy Constantin kényszerítve látta magát a tör
vényes kamatlábat ismét 12°/0 re visszavinni 2). Theodosiu~ a kato
nák zsoldját az illyriai határf)kon az eddigi terményhoni illetékek 
helyett készpénzben rendelte fizclttetni, s ekkor 80 font besózott ser-

1) Vopiscus, in Aurel. c. :HL 
') Sz. Jeromos idojében o. clolgok még roszo.bbul álltak: "A vidéken szo

kásLan van kamatot l\öv~telni hnr. bnzn, olnj ~ egyéb J,ölcsön ~dott termények 
n tim is. l'élrlánl, téli iclí-ih~n vnlal<i 1 O méröt ad kölc.-ön, s aratáskor ló-öt, vagyis 
fp\erészévcl tr;!,bet. k:tp viss~n. - :\'ag-ylnll<ünek tartják azt, ki megelégszik egy 
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téshus, 80 font o Jaj és J 2 mrrték SÓ egy-egy :;olidussaJ egyerH\rték ii
nek vétetett. Vegyük ezen arnuy pén11t 14 f1·ank 1ls 81 centimef!-ra, 
tehát l font hus á1·a 57 centimes, s 1 mérték só l frnnk és 13 <:enti
mes volt; és ez mutatja, Dioclctian konnányzata óta mcnnyirc emel
kedett a péuz értéke. 

A pénzügyi kezelés alapelveinek teljesen ismeretlen volta sz ülte 
azt is, hogy az aranynak kivitele nem csak eltiltatott, hanem, mi majd 
nem hihetetlennek tetszik, törvényileg meg is hagyatott, hogy min
den lehető ügyes fogással az idegenek pénzei kicsikartassanak . 1) A 
mint a pénz ritkább lett, a tiirvény a hivatalnokok tizetúsét s a kato
nák zsoldját terményei< ben rendelte kiadatni2), 1:ímaszkodva a tarto- . 
mányok terményekben lizetett adójárn, s miután nyilván való veszély 
nélkiil a legi6k jú magasra fölment zsoldját le~>zúllitani nem lehetett, 
azzal akartak takarékoskodni, hogy ba.·bá1· segéd-hadn kat fogadtak 
fel zsoldba, kik kenyér, szalona, bor, olaj s kevés pénzzel megelé
gedtek. Nem volt elég tehát, hogy ezen fonák pdnzügyi rendszerük
kel az ipart s földmüvclést egyiránt elnyomták s vógkép lenyiigöz
ték: még a barbárok előtt a hirodaimat is meg \{ellett nyitni, kik 
nemsoká1·a uralomra jutandók valának 

HATODIK FEJEZET. 

C o n st a ll t i n fi a i. Sz e n t A t h a n á z. 

Constantin a birodalmat há.rom fia és két unokája között on
totta cl; de nem tudni mi okMI, a nép és katonák csak fiait akal'ták 
elismerni uraikul, s füllázadván, meggyilkolták DalrnatiuRt és Hanni-

l) Cod. JUIJtin. IV. De c01mn. et tne1·r, (Pf!. :! : Non .wlum barharis <tUI'U71t 

tninime praebeatur , sed etiam , si apu.rl eos inventum ji1e1·it , suMiti aufercúul' in

!Jenio. 
2) Valerián illy w6don hal.ározta meg Anreliáu, legiouiH t.ribunuenak li ... e

téMét., a vll.rosi Praefectus Sejonius Albianusho:.~ irt levelében. (lii~L Aug.) Since
I'Ílas l1ta supt·adicto vin, efficiet, IJUamdiu Romae fuerit, panes militares mundo.v 

.7exdecim, 71anes militares casl!·ensM guad,·a:linla, ole i sextariltnl 1mmn, et item olci 
secundi sextm·iutn unum, porceltum dimidium, 9allinaceos cluos , p01·cinae ponelo tri
!Jinla, bubulae pondo quadt·aginta, liquaminis sextm·ium, salis sextm·iU?n unum, her· 
bm·U?n, olet·um quantum satis est. }~s Probusnál: ln solario diumo bubulae pondo, 
po1·cinae ponelo sex, capt-inae pondo decem, !Jallinacewn per biduum, vini veteris di
Ul"'WB sextat·ios decem, cunl larido bnbalino, salis, ole1·un1, lignorum, quantum saris est. 
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l>alianust öt ru:b nnoldj:íval együtt, az elhunytnak két testvé1·ét, Optatus 
patl·icius rokonát és Ablaviu;; fönököt, ki a fiatal herczegek gyámjául 
rendeltetett; csupán Gallus és Julianus, Julius Constantius fiai mene
kültek meg. E mészádást sokan U. Coustantius nagyravágyásának 
tulajdoni~ják i dc miért tétette volna cl láb alól túvolnbbi rokonait, 
élethen hngyván két t<lstvérót., kik kel a trúnt meg kellett osztania? 

A bh·odalom fölo!olztása. 3:1S. 
Ezek tehát feloszt•1tták egymás kijzött a Lirodalmat. Con

stantius .~zsiát, Egyiptomot és Thdci:\t kapta, Konstantinápoly fővá
rossal; Constans Italiát, nyugati lllyricumot és Afrikát i ll. Con
stantin a Galliákat, Spanyolo1·szágot és Britanniát. Az első ekkor 
huszonegy, a kiizép,:;ií hugz, a legkisebb tizenhét éves volt. 

Pcl'ZSII I1ÍIIHII'II. :U0---"10. 

li. Onnns, azo11 N:mscs fia, ki Galerius :\.Ital legyőzetett (1. VI. 
köny\·, 4:11. lap.), gyermek nélkül hah·:ín Jneg, Pe1·zsiát a Sassanida 
hcrczeg•·k nagyravágyásának hagyá zsákmáuyaul i a magusok azon
ban kinyilntkoztatták, hogy a királyné teherben van, miért is az ő 
ha~ára tetlú!t a királyi jelvényt. ll. Sapor (:HO--RO), ld még szüle
tése elölt királylyá liín, a háremben ni;veke.lctt a nélkül azonban, 
hogy az {tltul elpuhult volna, ugyani:; alighogy felserdiilt, visszaüzte 
az arabol,at, kik gyermekség•! alatt sok kcllemetlcnséget okoztak. 
Neki azonban sokkal inkább szivdn fel:ihlt az, hogy megboszulja azon 
esatavm1ztéscket, mellycket atyói a l'Úmaiaktúl szenvedtek, s hogy 
megszerezze ezektől a Tigrisert tnl fekvő iit ta1·tnmányt. A sulyos 
adók, a tisztviseliík vis'>;r.aélései, a fííváros és vallás megváltoztatása 
miatt a biro•lalomban mindenfclé nagy elégiil•·tlenség keletkezett. Az 
elégülellcnek, mihelyt nem érezték tiilJbé fejük felett azon erős ke
zet, melly öket eddig féken tartotta, fellázadtak és zavargásaik által 
megköunyitctt(•k II. Sapornak 1\lesopotamia több erőtleinek elfog
lal_ását. 

Constantius clöt;ictett, hogy Ít;mét fegyele1nl'e szoktas8a a had
serP-get, melly az előbbi zavargásokban egészen meg·lazult i de bár
milly jól tanulta is meg atyja alatt a hadvi~clést, nem igen tudott pa
rancsolni, ,; nem is vitt véghez valameily nevezetesebb tényt. Mig 
élt, mindig Perzsiával háboruskouott, góth csapatok és arab kalando
rok által segittetve, kik kiiziil némellyek az ellenség mellett harczol
tak. Kilencz csatát vivott, s ezek közül egy sem volt kedvező kime
netelit a rómaiaha nézve; a singarai csatában (348) már az ellenség 
táborát s a király fiát is elfogták és megölték; a katonák azonban 
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Constantius parancsa ellenére olly nws~ze uyomultak dőre, bogy Sa
por megfordulván, szétszórta öket s uagy 1·észöket felkonczolta, 

Ez kétszer fogta ostrom alá Nisibét, a polgárok vitézsége nliatt 
azonban kénytelen volt az ostromot abba hagyni (350). Harmadszor 
még határozottabb szándékkal, Perzsia és India rgyesiilt csapatitival 
élén jött a város ellen; köröskiil"ül összegyüjtütte a Migdonius vizét, 
s hajóról harczolt, azután pedig rést üttPtvén a falou, a várost vizzel 
boritotta el. A nisibeiek, kiket lntzaszeretet s azon hit lelkesitvl t, 
hogy püspökiik, edessai szent Jakab, csodlikkal harcwl_ mcllcttük, 
visszanyomták a lovakat és elefántokat, s hu~zezer ostromlót konczol
tak fel. Sapornak tehát ismét el kellett hagynia a kis várost, s pedig 
annál is inkább, minthogy a mcssageták birodalmának keleti tarto
mányait pusztitották, s a Tigris partjni melli\1 az Oxus partjaihoz 
kellett sietnie. 

PolgArhllho•·ll. 
Milly alkalmas pillanat lett volna ez Perzsiát megtámadui .s 

gögjét megalázni! Constun1iust azonLan urlvi~zúlyok fogildüík el. 
s igy kénytelen volt elfogadni n felajánlott fegyverszünetet. Nagy
Constantin fiai nem elégedvén meg a kapott részsze l, Constanti n, test· 
vérétöl Mauritaniát követeltt~, ;; e miatt Olaszországba tört; t•~rmé
szetes hevessége által azonhan lesbe esalatván, megöletett (:340-Lcn 
apr. U). Constans elfoglalta megölt testvére 1irtokát a ttélkiil, hogy 
Constantiusnak adott volna ueW!e vaJamit; mintltogy azouban gyönge 
és erkölcstelen volt, mindcnkinek szP-retetét és 1et,süléBét elvcRztettf.'. 
Elhunyt testvérének barátait iildiizt<·, s a nép igen megbotn'tnkozott 
azon részrehajláson, mellyet fiatal gennán foglyok irányában tanu
sított. 

Erre vérszemet kapott FlnviH,; Mag·nentiw;, 1:uhár katona, ki 
régi dicsöségébe akarta visszaállitani a rtlmai nevet, s a parancsnok
sága alatt álló Jovianusok és llerculcusok (L. VI. könyv 4:12. lap.), 
nemkülönben Marcellinu~; aranya áltnl gyámolittat\'a, magát Autun
ben császárrá kiáltatta. Constans, ki ekkot· vadászaton volt, elfutott, 
de elfogatván, megöletett (250. f<'IH·. 27). Erre az égész nyugat Ma· 
gnentius részére nyilatkozott, de V ctranio, az illyrieumi legiók öreg 
tábornoka, annyira müvdctlen, hogy irni ~Pm tudott, lle cm<.!lldt vi
téz, becsületes katona, lcgiúi által augustusnak ki{dtatr,tt ki, és Uon

stantina, az imperatorok nővére és Ilannibu.lianus iizv<'gye által meg 
is koronáztatott. Rómában Popilius Nepotianus, Con~tantin unokája, 
fölfegyverezvén egy csoport rabsr.olg1it éf! gladiátort, sr.intén hatal
mába keritetto a bibort, huszonnyolez nap mnlva azonLan 1\Iagueu-
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tim; bérenczei által megiilctett, ki kegyetlenségét Popilius párthivei
nek büutetésévd, kincsvágyát pedig a népek z~>arolásával elégítette 
ki, hogy igy a maga réHr.ére hódítitassa a csapatokat. 

Ez esemtinyek visszaszólitották Constantiust a Tigril:!töl, s a két 
biturlónak, nem ltallgat\'Úu könyiirgéseikrc 1 ellenségeskedést és há
boru t üzent. ltavaszsága :\Ital sikerült értekczé:;re birnia a gyönge 
Vctr:wiót, ki látván, hogy tisztvi!:;elöi az t'-kc~>szúlás vagy méginkább 
az arany :\.Ital legyüzetve, valamennyien Constantiushoz hajlanak, 
őmaga is lábaihoz borult, s lltcgnyerk, hogy Prusában csendcs és nyu
godalmas számkivetésben élhetett. Itt meg·lwllván ktisöbb Constan
tius nyomoruságait, ezt irta 11eki. "Nagyon ruszul teszed, hogy részt 
nem veszesz a vis~zavouulús azon Loldog;ságábau, mellyet nekem 
szereztél." 

Magnentius, kiue11 hatúruz0ttabb lélek lakoLt, félelmetes hadse
reget vezetett, mellyet a tartomáuyok szine-java, gallok, spanyolok, 
frankok, szászok stb. képeztek. ~okáig állott egymással szemben a 
két ellenség,migvégre Mursánál (E ~>zék), a Dráva mellett, Constan
tius keresztény alázatosság- é;; hősi vitézséggel gyözelmet aratott,. 
melly azonban olly sok vérbe került, hogy a birodalom l~gnagyobb 
szerencsétlensögci kü·r.é számitta tik. Magneutius Aquilejába menekült, 
hol a tél és ellenségdnek lassusága uliatt ismét iisszeszedelözködhe
tctt ; az olaszok azonl!an minden oldalról olly tömP-gesen keltek föl 
Kagy-Uonsiantin tia mellett, hogy a bitorlónak ismét az Alpeseken 
tuh·a kellett futnia. Vunstantius, ki mig mindenkinek megkegyelmezett, 
Magnentiusról hallani scm akart, meghódította Afl'ikát és Spanyolor
szagot, végül Galliát is, hol halált kiáltottak Magneutius fejére, ki Ly
onban nem sokára öngyilkos lőn (:353). 

Ekkor megkezdődtek az üldözések a lázadó ba1·átjai és párthi
vei ellen ; a katonák bizonyos Pál nevü bíróval, ki a vádak összefü
zésében tanusitott ügyessége miatt Catená-nak neveztetett el, ver· 
sengve irtották a lázadás maradványait a nélkül, hogy Constantius 
fékezte volna keg.yetlenségöket. 

(:on.-tnutius. 
A birodalom ekkép egynek uralma alá koriilt, ki "örökkévaló" 

:; "a világ ura" nevet vett föl, mialatt gyönge s képtelen levén jót 
tenni vagy a roszat megakadályozni 1 eunuehok által engedé magát 
vezettetni, kik ép ugy uraivá lőnek az uj birodalomnak mint az előbbi
nek a praetorianusok, teremtményeiket emelék a legfőbb hivatalokra, 
kincseket halmoztak össze, s megakadályozták 1 hogy a nép pana-
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szai az uralkodó füleihez jussanak, ki ellitt nz on<zág állapotát a leg
kedvezöbb szinben tüntették fel. 

Említettük, hogy a császári családból csak két tag, Gallus és 
Julianus, szabadult meg a gyiloktól, kik közöl az els ö tizenkét, a má
sik hat éves volt. Ezek Jónia és Bithyniában, később a macellai. erőd
ben neveltettek, a cappadociai papok ösi palotájában. Ekkép tar
totta öket a császár féltékenysége távol az ügyektöl, hatalom és gaz
dagság nélkül; midön azonban nyugatra nyomult a bitorlók ellen, 
Gallu01nak caesari czimet és Comlantina kezet ajándékozá, s az öt 
keleti tartomány kormányzása végett Antiochí:iban hagyta. Börtönből 
egyszerre trónra eweltetvén, Gallus sem a politikához nem ertctt, 
sem akarata vagy tehetsége nem volt magának a szükseges ismerete
ket megszerezni; erőszakoskodó, heves természetű, durva és gyana, 
kodó volt, 8 kegyetlen felesege által meg inkább eh·ontatott, 8 Anti
ochiát majd nyilt eröszakoskodásai, majd alattomos bánásmódja által 
nem sokát·a gyilkolások és borzalmak szinhelyévé tette. 

E miatt panaszok erkeztek Constantiushoz, ki benne haszon 
talRn srgédet és veszélyes vágytárst látván, a gennán háboru veszé
lyei közé szándékozott öt küldeni. Megparancsolván Domitianus ke
leti kormányzóno.k, és Montiusnakr a palota quaestorának, hogy szép
szerével vegyék rá, ezek ellenkezőleg annyit·a felmérge~itették, hogy 
a népet fellázította, s bilincsekbe veretvén öket Antiochián végig hur
czoltatta, azután meg nz Orantesbe vettette. 

Constantius, nem levén elki·sziilve a háborura, bek ét szinlelt, 
mialatt Gallusnak erősítéseket kiildött, és szerencE>étlenségére arra 
birta öt, hogy látogassa meg a császári udvart Milanóban. Gallus fe
nyes kísérettel indult el k~letröl, de olly helyre érkezvén, hol többé 
nem lehetett attól tartani, hogy mellette lazadás fog kitörni, Pola d' 
Istriában börtönbe vettetett (354), Eusebius eunuch legjobb barátja 
által pörbe fogatott, s b1!vallván a kormányzósága alatt elkövetett hi
bákat s a lázadás megkisérlését, elitéltetett és megöletett. 

Julián, ki testvére által fejedelmi bánásmódban részesíttetett, 
részt veven Gallus ügyében, Milanóba hmczoltatott, s hét hónapon 
keresztül várta azon sorsot, mellyben mindazok részesültek, kik Gal
lusnak pártját fogták. Sikerült azonban ruegmenekednie a veszede
lemböl, s Athenebe tisztességes számiizetésbc küldetvén} a bölcsészek 
öltözetét és szokásait vette föl, kiknek müvészetét már régtől fogva 
tanulmányozta. Ezalatt megszabaditá-;a végett föllépett Eusebia, 
Constantius felesége, s hasznára forditván azon ezer alkalmat, mely
lyek minden nőnek kinálkoznak, s mollyeket a ravasz hölgy maga 
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képes elüidézni, 11. fiatal Jnlián f'.zúmóra n•egszcrr~zte férje keg-yelmét, 
kinek szerény erényei, mondá, olly alkalmasak voltak a második 
fokra. Constantius minuünnen összeesküvésektől tartott, s daczára 
annak, hogy olly sokakat feláldozott rcttcgésének, a helyett, hogy 
megnyugodott volna, még inkább gyanakodott. Ezalatt nehány bar
bár betört Galliába j a sarmutáltat nem volt :képes a Duna feltartóz
tatni j az isaurok Selcueiát o;;trom al ú vették j P erzsi a királya, letel
vén a fegyvers:~~ü n ct, is111ét fegyvert ragadt: miért is Co n,:tr,ntius (355) 
érezvén, hogy egyedül képtelen leesilapitaní a zivatart, caesari czímet 
adott Juliánnak, testvérét, Helenát, feleségül adta neki s renbizta az 
az Alpesekentuli t:ll'tományokat. A katomí.k lVIilanúban adák beleegye
zésöket, mi akkot· elégséges volt, paizsaikat Un·deikhez vervén s tele 
levén reményeh: kel az ifju eaesar vitézsége iránt, ki ép akkor tölté be 
huszonötödik évét. 

A gyanakvó impCI·atot· irásban hagyta meg neki, mint valameily 
gyermeknek, hogyan viselje magát, sőt még azt is, mennyit költsön 
asztalára j nem engedte meg neki, hogy ajándékot osztogasson kato
náinak, mit különben ő maga sem tett. Hivatalnokokkal és udvaron
ezokkal vétette körül, kik mig hHszúlag sz o Igálatra voltak rendelve, 
korlátozák tényeinek, szavainak, süt, ugy szólván, még gundolatai
nak szabadságát is. Nyugatot íírizctére hagyva, ConstantinA Ázsi,t 
felé fordult; eliíbb azonban látni akarta Rómát, hová mint győzö vo
nult be, s elfogadta a világ hajdani fővárosának szolgai hódolatát, 
mellynek bámulattal adózott s fényét az által növelte, hogy a circus
ban fijlemeltette azon egyiptomi obeli>lzket, mcllyct mút· Constantin 
hozatott el a heliopolisi templomból, s melly jelenleg a Laterán terén 
pompáz. 

Ezutáu tüstént a quadok ellen indult, kik az illyr tartományokba 
törtek, mellyek a mnrsai véres csata után csak gyengén voltak ellátva 
csapatokkal, tönkre tette és békére kényszeritette őket j nemeslelkü
nek mutatván magát, sok törzset a maga részére hódított. A sarma
táknak, kik mint láttuk, a limigantok által kiüzettek, segitséget igért 
ezek ellen. S csakugyan meg is támaclta öket a Duna és Tisza kö
zötti térségen, s habár a két folyó s mocsárok által védettek s halált 
megvető vitézséget fejtettek is ki, békealkudozásokra kényszeritette 
öket, s megengedvén, hogy a Dunán átkelhessenek, azon térségen 
hallgatta ki őket, mellyen modt Buda fekszik. Trónján ülve épen ja
vában folytatta ékesszólását, midiln egyikök magasra hajítván saruját 
felkiáltott: Ma r h a! azaz n c h i g y j e t ek n ek i! A többiek azon
nal felzúdulnak, megtámadják a császárt, ki csak nagy nehezen Yolt 



106 

képes, lóra kapvn, megmeuekiilni. A vitéz~ég és fegyelem azonhl-lu c 
nemzet Yéglege~ kiirtá~ával boszulták meg a sérelmet, mi által a ~ar 
maták ismét visszakapták előbbi lakhelyeikeL 

!'oiaJHll'. 

Sapor ezalatt, a királyok királya, a nap és huld t•~stvére, Con
stantiusnak, mint Darius Hystaspes ut6dja, azt üzente, hogy ámbát· 
joga volna követelni a hinHlaimat egészen n Strymonig MacedotJÍ;Í
ban, mindazonáltal megelégednék Armenia r;s Mesopotamia átenge
désével. Megtagadtatván gi)giis követelése, ~ Antonius rúmai- syriai 
alattvaló által izgattatva, kinek sikerült l{egyelmét és bizalinút meg
nyernie, számtalan seregével átlépte a 'l'ig1·ist (359). A rómaiak 
akkép védelmezték Mesopotámiát, hogy onnan minden élelmet, takar
mányt és embert kivontak, veszélyesekké tették az á~járásokat, s el· 
öntötték a síkságokat; a perzslik azonban Antonius és a szökcvényck 
által vezettetve, az Euphrat forrásai felé nyomultak, B ostrom ahi 
vették Arnidát. Csodálatos volt azon kitartás, melylyel magát e v:í. 
ros védelmezte, csodálatos az ostromlottak és ost.•·omlók vitézsége és 
mestersegc, vógre ·azonban en~r.rtnie kcllf'tt a tulnyomó erőnek s 
lakói kardra hányattak. 

Sapor azonban itten hanniuezcz!~•· kiJmíbált harczost, a keu
vezö évszakot s az elsö lelkesültsP-get vesztette cl, miértis olly diadal
lal kellett visszatérnie székváros:~ba, melylyel nem igen dicsekedhe
tett. Tavaszszal ismét táborba Hzállott (3GO) , elfoglalta Singarát és 
Beznbdét, sőt római legiót ejtett hatalmába, mellyckrt mint rabszol
gákat Perz~ia legszólsii határaira kiildött . 

. Jnliim fanlliáhan. 
Julián ezalatt visszaüztc az európai Larbárokal. A esászár fel· 

szólitotta a frankokat és alemannokat, hogy jöjenek át a Rajnán s 
vegyék birtokukba mind<tzon tartományokat, mellyekct mcghóditlwt
nak; irlcérkezvén, legkiscbl1 külömhségct Hem tettek a barátságos és 
ellenséges tartományok között, negyven városi, köztük 'l'ongrest, 
Kölnt, Triert, Vormst, Speye1·t és Strassbm·got tett hamuvá e nép, 
melly ősi szokásához hiven gyülölettel viseltetett a falak iránt, s a 
Rajna, Mosel és Maas mcntében táborozott. Negyven mérföldre a 
Rajnától nyugatra terjesztette ki hóditásait s még sokkal tovább pusz
tításait, elnéptelenítvén a környéket B arra kényszeritvén a váro
sokba menekülteket, hogy csupán abból éljenek, mit falaikon belül 
összegyüjthettek. 

Ezek ellen Juliánnak kellett indulnia. Előbb tisztességes bör
tönben, azután meg az iskolák marakodó renyheségeiben és könyvek 
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közölt uövekedvén, miJiin valameily hadi rniikiidésre kellett in
dulnia, ekkep kiáltott fel: "l)látu, Plútó, milly tanulmányok ezek egy 
bölcsészre nézve!" s midön leberetváltn szaldllát és letette ki\penyét, 
hogy a caesm·i palástot vegye magára, különiis o's nevetségesnek tünt 
fel Constantius n d v uronezai eliít t. De a :>Z(\J'(~nesétlenségböl és a köny
vekből olly erényekd tanult, llll'llyek azon itlöben igen ritkák vol
t~k, u. m. a mt\rték\etr~séget, iinllll'l,!;tar[()ztail\.Ht, mnnkaszeretctet s 
a IJ0111pa megntését. (iltüze!P alig kiili\11Liiziitt a kiizönségcs katonáé
tul, fül1.lre teritett szilnyegf'n alnclt, s t!jjeleukint tüLbször felkelt, hogy 
dolgait végezze, vag·y tanuluutnyairutk egyp:\r· pillanatot ~zentcljen j 

rhétoroktM tanult ékesszóhís1\t a lrarczu~ ti\m1•g szenvcdélyeinck le
csillapitásúra vagy Irc\ yes i rá u y ha ndú tt'>ritésére Ir asznál ta j az igaz
:;ágosság fogalmait, mellyckct a sophi:stáktól sajátitott el, a bonyoló
dott pi;rök kiegyenlitését·e használta, habár kevéssé volt jártas a jog
tudományban. Azonkivül iigynii<:n tndta megválasztani a jú tanács
adókat, s bizalmával csak az illycueket ajándékozá meg. 

Gallia s:~:igoru tclét r·égi, kipróbált lrarczoshoz ilW állhatatosság
gal türte, ~ számtalan veszélyeken át a rheimsi taborba érkezvén, is· 
mét fclkeltetü~ a legilik lnítorság:H, mcllyek alatta vakmerőséggel ha
t<l!·os Lizalolllrual kezddték nrcg ujra a hábornt. ~szrevévén ezt az 
alemannok, meglepték és szétvcrttlk iíket j a rómaiak azonban ismét 
mihamar összeszedtók maguknt, s a szétrornbolt !akuk és elpusztított 
tartományok szomorn ktíp1•it szemléh•c egésr.cn a Rajnáig nyomnitak 
Az alemannok ismételt megtámadásai ban, kik, velük született vitéz· 
ségökkel a rómaiak mcllctt és ellen vivott bat·czokban tanult fegyel
met is páro~:<itván, üt sokszor saját táboráLan is ostrom alá vették, J u
lián kimutatta, milly júl ért m<:p; tint:ítol nedves ujjaivnl il' a kardfor
gatáshoz. 

Nem követjük öt lépt;srill lépétire e lros:;;zu lráboruban, melly 
itiatt kiüz\'(!n vt:gre az alemannokat a Felsii-RHjna tartományaiból, a 
frankok, eme rettentő vité:r.ségü núp ellen fordult, kik nem zsákmány
szerzés v<'-gett, hanem csupán ellenállhatlan természeti ösztönük által 
ragadtatva háboruskodtak. Haüz!lz kiizőlök, kik magnkat a Maas 
fölött két váraesban makacsul védclmezték, foglyául esett; minthogy 
pedig egészen addig többrebecsiilték a halált a rabszolgaságnál, Con
stantius igen örült e diadalnak, s h1ízi tesWr-csapatai közé sorozta be 
öket, hol inint valami tornyok tiintek fel l{isebb dpitmények között. 
Jnlián (357) g·yors menetei által megakadályozván egyesülésöket s 
egy véres csatát nyervén ellenök StrassbUt·g mellett, végre kiszorí
totta öket Galliából. Háromszor ment át a Rajnán s a római sasokat 
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azon cr·üdük ler·umLol:i:-;;ira vezette, mcllyL~kei a germ:'tnok a rúruaia

kat utánozva típitcttek, l:i megszabvlin a béke föltételeit, huszezer ki
váltott fog-lyot vitt innen mag1íval. B·~lytartöi által BritanniáLan is 
visszaverte a pieteket és caledo11okat, kik eldwJ' elÖHl'.ÜI' neveztetnr·k 
skótoknak t). 

F:zutún hozzáfogott a há1or·u seueinek orvoslá-;ához, ujra felépi
tette Gallia városait, s azon :myagszerekbiíl, mellyeket neki a ger
mánok szer·zűJésszcriilcg s:wlgáltattak, legiói és a segédcsapatok ál 
tal eriídiiket emeltetett. Az Ardonnos hegység fenyiiiből hatszáz Lár·-
1\:ít ké~zittdvén, ezeket a tengerpartulo-a s a szigetekre küldiitte ga
hon:iért, hogy éiH·n ne hnljanak n Kiizép-tenger mellotti tart'orÍ1ányok 
lakói; midűn télen a munkálatok sziincteltek, letevén haJvezéri mi
nöség(ít bÍI·áskodni kezdett s clintéztP. a hozzá vitt piirüs ügyeket; a 
kereskedelmet ós kézmíiipart ismét virágzásr·a emelte; a régi ünne 
pe ket vissznállitotta j a hivatalok m a tnrtom:íny eWkcWbbjeit al kal 
mazta; fiirdöliet, vizvezetókekct, amphitltcatrumokat épittetett j ked 
ves Párizsitt 2), hol télen át tartúzkotlott, uagyobb fontasságra emelte; 
nemes és Leesületes (·gysz;'l'iis(~gúbr.n, melly kiilönben m(·rtéktelen
ség által mocslwltatott be, a bölcsúsz fejedelem élén!{ ellentétet ké
pezett Syria elpuhultságávaL 

Nem igtm segitette iít ebbmt Constantius, ki sajnálta a katl)n:\.k
tól az aranyat, mit bővében igért a Larhál'oknak, s egyenlő adót kü
vetelt a háboru következtében kimerült tartományoktúl ; Juli::in c~ak 
tiltakozhatott és szánluttta a szerenesétlenoket. Az mlvarhan ezalr.tt a 
bohóczok, e minden iJiiLen feltalálltató söpredék, gunyolni hztlették 
a Liilesész katonát, f'gyszerii szok:isnit, küliinös öltözetét, majomhoz, 
vakandhoz, kccsk(dtez hasonlitv1ín Gt 3). Midiiu azonban gyiizelmei ilt 

1) Ammianus Marcellinus által. Sze nt Jcrom._,s azunuan (Ep. in Ct esifon/e. 

Porphyriw< egyik lLltala f"rditott helyét idézi , melly azt mon,Jja: Sem a zsarno
Itokban Lövell.cdií Britannia, sem a skót nemzetek, sem a barbárok körrisltöriil 

egészen a"' Oceánig nem ismerték el soha Móz~est ó~ n prMétákH.t." 
') T~ v q,;_,;,. Au•xtTÍw•. "I"ntet.iánalt a pnrisiusok kis fiívárosát nevezik, 

melly egy falaidcal kcíriilvett !cis szigetcn ft:ltszil<. Ahha lcét olelalról lehet be
menni fahidakon. A folyó ritklln vá.lt<Jzik a tavaszi esőzések vagy a nyári szá
razság miatt, ti~zta viz"i pompás litványt és igen kellemes itnlt nyujtanalc. Vizet 
bajos vo1lna másh••nttan szerezni, rninlhogy a váro~ szigcten fl'kszik. A tél nem 
ig<;n zorclon, mi az Occánnak köszönhetö, melly alig kilenczszáz stacliumnyira van 
töle, s lcigcíziilgésci egész idáig rnérséklik az éghnjlatot . .Jó Sl'.őllöje és fügéje van, 
mellyelcet szalmhba tekergetve védelmeznek a7. iclöjárAs visznntag.~:'Lgai ellen." 
Julián, Mi.wpogon. 

'•) Omn~.9 qui plu.~ poiP.1'anl in pal<tlio, arl,tfmu.l-i pmfe-'-'"r"·' iarn rlocli, 1'P.C/,P 
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tilbbé gtmJtdni nem cngndék, s a Victorinus czim, mclylycl fclruház
tatott, t;p azon pillanatban hi1·nctte érdemeit, mellybcn azokat kiscb
biteni aknrt:ik, a guny fMtékcnységmlk adott helyet; az udvnronczok 
és hcréltt'k t.ulságosan magaRztalták gyi\zelmcit, hogy igy Constantius 
benne vágytársát s a köznyugnlorn megluiboritóját szemlélje. Azok, 
kik inkább hajoltak Juliánhoz, visszahivattak; ezek között volt Sal
lustius is, egy igen iigyes tábornok és tanácsos. A dolog még roszabb 
fordniatot vett volna, ha Eusebia császárné némileg ellen nem sn
lyozta volna a heréltek ármánykodó sugalmait. A babérral koszoru
zott )rwelt'khen, mcllyek a tartományokhan nyert győzelmeket hir
dették, az órde;n cgycdiil a császárnnk tulajdoníttatott, amint ez a 
korlMlan mon:Hchiákban rendesen történni szokott. De l1ogy .Julián 
neve még esak fel sem említtetett, ez reá igen kellemetlen benyomást 
tett, minthogy az alázatosságot nem igen h~hdett erényei kiizé szá
mitaui. 

Miutáu az iigyck Galliában t•cndezctt.cknek látszottak, s a vc
~zély folyvá~t niitt keleten, Com;tantius e körülményt arra ha~zná.lta, 

hogy Juliantól elvonja tl re:í.bi11ott cRapatokat. Meghagyta teh:it, hogy 
a celt:ík, petulansok, herulok- és batavokbúl álló nagy legió, egyesitYe 
a tiibbickhöl kiválaszt<Jtt l~:íromszáz legvitézebb harczoHsal, lehcW 
gyorsaságg~d Perzsia határai felé induljon. Tiibb olly önkt\nytes volt 
Julián hadscregéLen, kik azon föltétel mcllett léptek be, hogy az Al
peseket sol1a se kelljen átlépnitik; a római dicsiíség védelme c bar
bárokat legkevésbbé scm volt kópcs lelkef'itcni, f~p ugy szcrctvén 
.Tnliánt, amennJÍl'C irtóztak a hosszas, ves;-.élyPs utazlistól s az idegc'n 
fülrlön, ismm·ctlen ellensóggel való húbornskodástt'II, "rnié1·t mennénk 
mi, mondák, tf.voli, ismeretlen tartom:inyok vécl.elmérc, fedezetlenül 
hagyván hazánkat, nwllyet a get·mánok bizonyám ismét clpmztitaná
I!~k "!u A zúgolócl.ás annyira növekedett, hogy .Julián habozott, saját 
~zemélyPs biztonságát is a mérlegre vetvén, ha vajjon ctlgeddmes
kcdjék-e; lhtván aznnban, hogy a parancsnt nyilt lázadás nélkül meg 

··unsulta, 1n·ospereque completa verlebant in de,·idicul-um; tul1a si ne modo strepentea 
it>.w.lse, in odium venit cu>n victvriis suis; capell a non homo, ut hi1·sutum Julianum 

coYpenlcs , appdlantesqu~ loquacem talpam, et Jm.rpnraln1n sirniant, et li Ilerionem 
.-vaecum; et his congrnentia plw·ima atque vernacnia p1·incipi ,-esonantrs, audi>·e haec 
taliaque gestt'enti, virtutes eius obruere ve>·bis impudentibus conabontur, ut segnem in
re.<aentM, el timidmn, et untbratilem, gesiaque ucus ve1·bis comtio1·ibus exornantem. 

Ammianus XVIII. 11, ki azon tények legnagyobb részének szemtanuja volt, m~ly

lyeket mint lottana felemlit. 
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nem szeg!.eti, cng-edr!ltn•.·s~IÍget ~zinldt, !i n csapntok egy n~~zél ntnak 
inrlitottn (:WO). 

1.'itokban azon ban olly iratokat tc1:jesztett ldiziittiik, mell);ekben 
a fenn idézett okok ujolag és pedig- nagyitva felhozattak, ösP.zehason
littattak Jnlián erényei Constantius vétkeivel, a pn1·anes miatti gyü
lölet az ellen fordíttatott: mig a caesar, ki a parancsot, a mcnnyiben 
tehetségében állott, enyhítette, diesérctekkr,l halmoztatott el, ki azon
felül még kocsikat is adott a hazr\jnkbúl kivonuló !.ai·czosok nejei
nek és gyermekeinek elszállítására. Azután Párizsból maga mcnt elé
jiik, s az érdemesebbeket nevökön szólitván, mindnyájokat körmön
font dicséretekkel vigasztalta j a tiszteket megvendégel te, leereszked/í 
barátságot mutatván irányukban, s azon vágyat nyilvánitván, vajha 
i\ ket minél előbb mogjntalmazhatná. "Ti azonban, tevé hozzá. elfut
tok most tölem, részesiilni ohajlvún azon ritka dic~iíségben, hogy a 
hatalmas római uralkodó alatt sr.olg:Uha:;satok." Annyira felbuzdi
totta öket, hogy az utolsó eszközt, a lár.ad:í.st, ragarlták meg a vég1·e, 
hogy öt és ha1.ájukat el ne hagyjálc 

.Juliün l'iillilznd. :mo. 
Juliánt tehát Augustusnak kiáltotbík, ki hütlensége mentség"íil 

az erőszakot hozlwtta fel. Amint csak lehetett, elzárkozott, sokáig vi~z
szautasitván a kéréseket és fcnyegeté;;eket, mig végre ugy tiintetvé1; 
fel a dolgot, mintha csupán a halál és urallwd;í.s kiizött lett volna 
kénytelen Vlilasztani, ez utóbbit fogarlta el, s az eg<'~sz nép iiriimrival
gásai között paj7.saiha emelték. 

Julián Jnpiterre, a nnpra, lVIarsra, .1\Iinerv:\.ra ii valalllennyi is
tenre esküszik irataiban, hogy az öss)leeskiivésröl nem birt tudomással; 
mások azt tíllitják, hogy őszintén "ncm"-mcl felelt, lllig egyszer úlmá
ban mugjelont eWtte a birodalolll ncmtiíje, mittr\eni·e kt{rvén ()t, hogy 
nyissa fel előtte az ajtót, s szmnrchl'myáHokat tevén neki ingadozó bá
toi·ságn miatt j felébredvén szivéböl kérte Jupitert, ki világos madár
jóslattal meghagyta neki, hogy húdoljon az !1g- ~> R harl..,ercg akam
tának t). 

Higye a ki aka1:ja. Annyi tény, 110gy öt aranypénzt s egy font 
ezüstöt ajándékozott minden katonájának, kik irányában annyira erő 

1) Ep. ad Athenienses. Máshol ismét: "A nap, mcllyhez kiilönösen könyö
rl>gtcm, s a nagy Jupiter jól tudják , hogy távol attól , miszerint Constantius ha 
lálát ohajtottam volna, megtarth•aért l<rinycirrigtr•m. Csak azért lhatlt:lm fel, hogy 
~'>ngerlclmcskedjem az istenekne)<, l<il< mi111len jót ig·órtrk, ha elörc mngyek, ~ 

nlindcu roszat, hot viH•zamnrruluk. 
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szakoskodtnk. Azután el lévén vetve a koczka rnin<len gépet moz
~ásba hozott, hogy magát fcntnt·tsa, mérsékdjo barátai tulz:\.sait s 
P(lcn(·i áskálódásait s kiket·iilje a polg:hi háborut, vagy legalább gyö
:.~edelmescn végezze he. I<:zután a maga és hadserege nevében tiAzte
letteljes hat:irozottsággal aym szólitotta fel Constantinst, hogy iH, miut 
augustust, erösitse meg, értésere adván a hadsereg elégedetlenségé
nek okait s megigérvén , hogy ha jószántából átcngcdendi neki a:r. 
Alpeseken tnli tartomt\nyokat, Constantiust, mint főnökét tisztelni 
fogja, évenkint bizonyo!' sz:tmn csapatokat fog neki kiildeni, elfogadj n 
tiíle a "pranfcetus practorii"-t, s az ügyd elintéz<'ttnck tekin 
teneli 1). 

Levele kés(ín érkezett cappadocini Caesareába, s a CR:Íszúr ;,;ya
nakodva félt·evetette azt, meghagyván: n Ha Jn lián ismét kegyelmet 
akar nyerni, mondjon le az augustusi czimröl és méltóságról, adja át 

n hadsereget az e czélra kiküldött hivatalnokoknak, önmagút pedig 
kegyességemnek." A hadsereg, melly előtt Julián a császár gőgös pa
rancsait felolvastatta, egyhangulag felkiáltott, hogy tartsa meg állá
~át; ö tehát háborura késziilt "bizván a halhatatlan istenekben. u 

Constantius, ki minden erejét a győztes perzsák ellen fordítá, 
kénytelen volt m-ra öszWniizni a barbárokat, hog-y tö1jenek be a nyn 
gati tartom:ínyokba. l'~zck ujolag tapasztafák .Jnlián vitézségét, ki 
iisszegyiijtvén a Magnentius legyözctésc után szanasz6t kóborló szá
mos bandákat, s jól Plrcndezvén hadseregét, megelőzni akarta [1~ el
lenség támadását, elfoglalván lllyriát, melly ()t embeJ·ckkel és pénz
zel látná el. Gyors mrnetekbcn, mellyek cfrérnitik a hatát·ozottakat 
~ magnkkal ragadják a habozóknt, egy hnrloszt:\.lyt egyenesen Rhac
tiába, eg-J másikat ismét Illyriába küldött; fi maga. olly blítorsággal, 
mellyről a siker lemossa n vak mcriíség bélycgét, kores:>:tiilhatolván 
a fekete erdUn, Syrmiumban tct·em, s hadserege naponkint nj csapa
tokkal gyarapodvl'm, elfogadja Illyria, [talia- és Görögország hódola
tát, keresztülhatol a Haemus hegységen s Drinápoly felé kiizeledik. 
Minthogy pedig sokat adott a közvélcményrc, önignzolás végett le
Yeleket ktildött a küliinféle vát·osokba, azt állitván, hogy mindent 
fensőbb sngalatból cselekedett. 

Constantius Sapor viss:>:avonulása után azonnal Europa felé in
dult s külsöleg ngy mntatta, mintha fel sem venné hálátlan unoka-

l) Ammianus Marcellinus állitja , hogy még egy más külön levelet is kiil
<1ött, me Ily nnnyira tele van minr1cnf61íl ~értcgctésPk l< cl , hogy nílm éni0mes arra, 
miszerint a történelt•m által fclcmlitessólt. 
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1iescse lázadas:lt, éldét azonban lassu láz emésztette s a Tauru~ tövé
nél Mopsuc:r·ene-Lcn csakugyan meg is halt, életének negyvenötödik, 
mal kodásának huszonnegyedik évében (361- ben , nov. 3). A poli ó 
mt·gjövendölte Juliánnak Constautius halálllt, melly egy polgárhábo
rut fojtott el csirájában. 

Constantius, mint a pártok hevében mrg szol<ott történni, tul
s:\.gosan dicsértetett és gyaláztatott. Ti~ztelctet mutatott atyja, s há
lát mindenki iránt, ki irányában több vagy kevesebb érdemeket 
szerzett; sok templomot építtetett, többeket meggazdllgitott; hű volt 
feleségeihez ; megkeményedvén a harczi fáradalmakban, keveset 
aludt, takarékosan étkezett; személyes vitézségének nem egyszer 
adá bizonyítékát ugy a folytonos perzsa haboruban, valamint a nyu
gati barhúrok ellen intézett számos hadjárataiban. Kevélységében 
azonban összes tábornoltai vállalatainak érdf'mét önmagának tulaj
donitá, miben kedvére beszéltek a hizclgiík, kikkel tele tömte udva
rát, s kik egyedül voltak szive turlesának birtokában, mi világos jele 
gyöngesége és biuságának. Azt, ki magának érdemeket szrrzet.t, ül
dözték és rettegtek tőle; a ki fizetett, magas tisztségekre juthatott, 
mellyekben pénzét az alattvalók zsarolásából ismét visszaszerezhdte. 
Ezen gonosz fajzat egészt:n elrontotta gynnakodásra hajlandei tenné
szetét, mindenfelöl összeesküvéseket tüntetvén fül előtte, mellyeket 
vak és kegyetlen szigorral büntetett. A helyett, hogy a népet a maga 
részére igyekezett volna hódítani, távol tat·totta magát, s mint vala
mely szobor jdent meg a nyilvánosságb:l!l minden tngkjtós és moz
dulat nélkül, melJy áttörhetett volna a királyi méltú~l1g bükörén 1). 

Konstantinápolyban könyvtárt alapított. Thernistius szónoknak egy 
dicsbeszéd megjutalmazásaul szobrot emeltdett; ldilönhen pedig ret
tegte és gyülölte azt, a ki valamit tudott, a bölcsészeket összetévesz
tette a mágusokkal, ugy hogy a jogturlományt esak a szabadosok 
(libe1·ti) tanulmányozták. Mennyire elfajult legyen az úkcsszólás, azon 
beszédek bizonyi~ják, mellyeket a türténetirók Constantius szájába 
tesznek. 

Először testvéreivel egyetértve, két>öbb önmaga szaporitotta a 
törvényeket ; megbüntette a természet elleni vétkeket, a gyakori 
vérfertőztető házasságokat, továbbá ismét életbe léptette a helyható
sági intézményeket; haláibiintetés alatt megtiltotta a bálványoknak 
áldozni vagy azokat imádni, a madá1:jó~októl tanáesot kérni; elüzte 
a c:sillagvizsgálókat és mágusokat, kikre a legszigorubb büntetése-

1) Ammian. Marc. XVL 
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ket sz:~bta, fiík•;p<~n pedig· azokr·a, kik felzavarták 11z elemeket, má 
sok életét megtámndták, vagy halottnkat idéztek; továbbá megtil
totta a katonáknak és a palotai hivatalnokoknak jelen lenni a gladi
átori játékokon. 1) 

Halálos ellensége lévén a po::;ányságnak s annyim tisztelvén a 
papságot, hogy egész alázatossággal esedezett a püspökök áldásaért, 
asztalához hítta s őket, fiaikat és rabszolgáikat minden adó alól föl
mentette 2), s méltán mondják felöle, hogy nagyon is belebonyoló
dott a szérencsétlen egyházi viszálkodásokba. Szünet nélkül tartván 
a harcz az ariánusok és katholikusok között, a Ni eaeában megbu
kott fél a császároknál keresett támaszt ügyének, mig az orthodoxok 
annyira Lizni látszott2.k ügyük igaz~>ngában, hogy a királyok ellen 
is fölemelték fejöket, s tagadták, hogy joguk lenne a lelkiismereti 
dolgokban határozni. A fejedelmek tartván azon hatalomtól, mellyet 
Constantin az egyházra ru~ázott, mindenkor hajlandók voltak azon 
párt támogatására, melly hozzájok folyamodott, igy Constantind is 
üldözte a katholiku8 püspököket, főképen pedig Athanázt. 

Sz. Athanáz. 
El lehetett mondani, hogy eme nagy férfiuban, kinek szuva 

sokkal inkább elömozditotta az egyház gyözelmét, mint Constantin 
hatalma, személyesitve volt az igaz tan: olly nagy buzgalommal hir
dette ő azt, s olly engesztelhetlen volt a gyülölet, melylyel irányában 
ellenségei viseltettek. Az érdem, melly a forradalmak és veszélyek 
idejében biztos lépcsö, csakhamar az alexandriai püspökséget sze
rezte meg számára, s azon negyvenhat év alatt, mig azt elfoglalva 
tartá, soha sem csökkent lángoló buzgalma, melylyel az iskolás finom
ságokkal és a császári hatalommal vértezett eretnekség ellen har
czolt, még számüzetésében és fenyegetett buvóhelyeiben rettegé~sel 
tölté el üldözőit Termete nem volt magas, de méltóságteljes, arczán 
a lélek nyugalma tükröződött vissza; müveletlen, de eröteljes ékes
szólását mélyen átérzett szavak élénkitették s ritka szabatossággal 
mindenkor a kitüzött czélra irányult. Helyes és éber értelemmel, 
nemes érzülettel, félelmet nem ismerő bátorsággal birván, nem mű
ködött meggondolatlanul, hanem helyes számítás- és nemes egyszerű
séggel, mások tiszteletét szigoru erkölcsei, jóakaratát pedig társalgá
sának nyájassága által szerezvén meg. Folytonos tanulmány által bö 
ismeretek'et a profán és szent tudományokban szerzett magának, az 

') Cod. Theod. de maleficis, de gladiaioribu.l. 
2) U. o. de pay. Ath. 

vu. 8 



114 

ügyek vezeté:-;ébeui jártasság é:; a szcreucsétlemség mflgtanitották 
arra, hogyan lellet segélyeszközökre szcrt tenni olly esetben, miJön 
már minden törekvés haszoutalanunk látszik. Békén viselvén a fára
dalmakat, legkevésbbé sem hagyván magát oltánturittatni a szeren
cse változékonysága vagy a hatalmasok tekintélye által, külöiJösen 
i:mtervén az embereket s azt, mi öket vezérelni szokta, tudott ellen
állani a világ összeesküdött eröinek, s a birodalom mindegyik tarto
mányában személyesen bizonyságot tenni tanítása- és lángbuzgal
máróL 

A viszálkodások megszüntetésének czéljából több zsinat tarta
tott, s az antioclliaiban az atyák ujolag az eretnekség ellen nyilat
koztak (33~!); midön azonban az orthodoxok elutaztak, az ariánus 
püspökök folytatták az üléseket és kárhoztatták Athanázt, ki hogy 
dühösségöket kikeriilje s egyszersmind időt nyerjen, elfutott. Ró
mába, az igaz hit központjába érkezvén, valamennyi testvérnek meg
írta az egyház és ií cllene intézett támadásokat, magát azon efraim
beli levitúhoz hasonlitván 1 ki Israel tizenkét törzséhez elküldötte 
meggyalázott felesége tetemeit. 

Az ariánusok a hatalom (,s azok által segittetvc, kik a gondo
latot alárendelik a hatalomnak, csakugyan mindenütt vérszemet kap
tak, nyilt erőszakoskodásokra mcnvén át. Alexandriában, hová az 
ciiizött Athanáz helyére egy másik neveztetett ki, berontottak a tem
plomba, megfertőztették a szent edényeket és a szüzeket, szétszaggat
ták a könyveket és butorokat s ártatlan vért ontottak, Konstantiná
polyban az ariánusok Maccdoniust, a katholikusok meg Pált választ
ják püspökké; Constantius ezt elűzni akarván, a nép védelme alá 
veszi, s midön látja, hogy erőszakkal hurczoltatik el, vis~;zanyomja 

és felkonczolja a katonákat. Uonstantius erre, kit csak nagy nehe 
zen lehetett lecsillapítani, a naponkint kiosztatni szokott nyolczvan
ezer mérö buzát felére szállítja le. 

De az ariánusok sem voltak egy véleményen, hanem az egylé
nyegüséget ( Consubstantialitas) valamennyien visszautasit ván, néme
lyek az Atya és .Fiu közé azon megmérhetlen távolságot helyezték, 
melly a teremtő és teremtmény között létezik, mások megengedték, 
hogy az Atya mindenhatósága közölitette elsőszülött fiával saját vég
telen tökélycit, mások ismét lényegben és nem természetben tették 
öket hasonlókká; miért is meghatározhatlan külöuféleségek keletkez
tek az ariánusok felekezetében, és száz nevet is találtak fel, sokszor 
mindea különbség nélkül. 

Mig a görög szellem magát a legfinomabb megkülönböztetések-
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Len gyakorolta, mire miivelt nyelve ér, rögi vitatkoz~ísi ltajlama kü
hiuöscu alkalmasak voltak, a nyu~atíak (•zalatt megkülöuböztetésekre 
nem igen alkalmas nyelvökkel, gyakorlati értelmük- s a pápa iránti 
engedelmességükkel nem futkostak olly fogalmak után, mellyek ép 
u;;y ellenkeznek a hivő alárendcltségével, valamint a bölcsész kétke
déséveL De ép ezért fenyegette üket a veszély, hogy tévutra fognak 
vezettetni, a mi csakugyan meg ÍR történt. 

Látd,n a pápa, hogy a különféle zsinatokban különféle hitfor
mulák tet·jesztetnek elö a nélkül, hogy egyikben vagy másikhan meg
egyeznének, zsinatot hitt össze Sardicába, hová harminczöt tarto
mány püspökei gyülekeztek össze (347). Athanáz szintén megjelent, 
hogy kitisztázza magát az ellene felhozott rágalmaktól, min csodál
kozván cllenségei s félvén hatalmától mimlenféle álokokat felhoztak, 
hogy ne kelljen részt venniük a zsinatban. Athanázt erre fölmeutet· 
ték, az ariánusokat kiközösítették, tanaikat kárhoztatták. A helyett 
azonban, hogy az egység helyreállott volna, 111ég szorosabb válaszfal 
emelkedett Kelet és Nyngat között; ott a zsoltlírokat D i cs ös é g a z 
A t y á n ak a Fi u b a n és a Sz e n t l é l ek b e n , itt pedig D i
cs ös é g a z A t y á n ak, Fi u n ak, és Sz e n t l é l eknek- sza
vakkal végezték ; ott gyülölték, itt szentnck tartntüík Athanázt. Az 
elsőség fölött keletkezett vitatkozásban nagy lépés volt annak elha
tározása, hogy a fölebbczések ezentul mindenkor a római egyházhoz 
intézendök 1). 

Constantin hürom fia alighogy trónra lépett, már is ézen fele-

1) Azon kiadatlau müvekbcu, mcllycket M>Li bibornok a vatikani könyvtár
ban fölfedezett, tal!lhlltÓ egy fontos vallomás is a római püspök felsöségéröl, 
mellyet egy görög patriarka félszázaddal a szakudás clött tett. Védelmezvén 11 

szent képeket, mellyek ellen akkor Constantius Coprouynms dühöngött, azt ál
lítja, hogy a képrombolók tévedése csak a másodi!< uicacai zsiuat elötti tudat
lanság által menthető. "Ez a legull<almasabb időLen s egész törvéuyes~ég

gel hivatott össze, mert a régi meghatározott isteni szabályok értelmében, a leg
méltóbb helyet s az elnökséget a legfőbb nyugRti papsllg, vagyis a régi Róma 
egyik jelentékeny része foglalta el, melly nl\lkiil az egyházban egy dogma scm 
tekinthető végérvényiHog elhatározottnak, habár a canoni törvények vagy papi szo
kás által már rég elfogadtatott. Mert ezen egyház birja a papság felsőségét, s tartja e 
méltóságot mint az apostolok két fcj~tül áthagyomáuyozottat." Ivvu•(•o-c:~-c:o Y"'(' -c:o1i-c:o 

~UJu;-r:a ivOeKojr,· xai l1'J'OfHJ;'l'rn:u {ni!Í1Tf(! tí(r'l xaTU -roVc; rt(JX~tEv T:ET:tJ1ffJJILivo1'C,' 

{flÍovq 8-HJ!-(OÚ<; ll('O~YE •a-c:' av-c:~ v uti 7T('O~rftl'lV, o' 6 ov U "t~>, iiJllE(!Íct\' ).~~""'' 

~'t'ot -r~c,· 1Tf:E~{ltÍT:E(JO~ }:JCJ;Jtl]~·, IU:(WC,' Ol~Y. á~f.-tOV, rJ~v c(vtv, oi~dnJ Oóy,ua M:aT:ci ·njv 

ExxÁ~6Ícc11 )U~OVftE1l011, IJ1-6p.oir,· Kfti'OVtxÖt~, xai tÍf.!UT:txoic,· EOe6t vevop,t61-'É.V01' livuJIJ.nJ, 

-r~v Oou.ttat5irc.v Ov 6J.OÍ1J, ~ fff~ at-c 
1 

ű v rco-r:t T~V 7tf.(laÍoH1tv fljt1 óf laxÓ1rt'lll1' xcúcc 

rt}1' Íf(JOf)VVIjV l~rÍ.(J/.llJ', ~rti Tr,) r.O(II'tj·aÍtJW /~ rc77nti'r.ÓÁotC,' r:EyKE;(f'l(JtrJitf1'WV t'0 dEiotHt. 

t:S* 
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kezelekbe buuyulódott, mellyek politikai pártokká lőnek. Constans 
igy irt Cuustantius tco;tvérénck: "Kövessük atyánk türelmcsségét 
és aj tatosságát, mi legjobb ürök~:~égünk s hátalmának legigazabb 
alapja." Ez azouban Eusebius ariauus herélt hálójába kerülvén, fel
akarta függeszteni rendeleteit, s elismertétvén Konstantinápo-lyban 
Athanáz ártatlansága, a Milanóbau iisszegyült atyáknak (355) meg
paraucsolta, hogy öt bünösnck nyilvánitsák, mondván: "A 111 i t ak a
r o k, a n n ak m c g ke ll t ö r t é n n i. u Syria püspökei e követe
lést igazságosnak találták. Ki az erőszaknak vagy megvesztegetésnek 
ellen állt 1), kimélet uélkül testi büntetéssel illettetett, vagy számüz<::
tésbe Arábiába, Thebaisba és a Taurus völgyei 1{özé küldetett; szám
üzetésök helyén azonbau az igaz tant terjesztették, s borzalmat ger
jesztettek üldözőik iránt. 

Minthogy pedig Libet·ius pápa érvényben tartotta a nicaeai zsi
nat !Jat;l.i·ozatát s a főpap~ t ártatlaunak nyilvánitotta, Constantius, 
vagyis inkábu heréltjei üldözni kezdették s éjnek idején elfogatván, 
a milanói udvarba Imrezolták; innen Bereába számüzték, Thraciába, 
határozatától azonban :;emmi scm volt képes eltántorítani. Midőn neki 
a császár költségeinek fedczé<HÍre pénzt küldött, igy Bzólt: "Vigyé
tek vissza ut·atoknak, mellyre épen szüksége lesztm1 hogy kifizethesse 
katonáit és megvehesse a püspököket" ~). 

Erőszak uralkodott mindcnütt. Ki c sz ó t: c o n su bs t a n t i
a l is ( egylényegü) védelmezni bátorkodott, császári rendeletek foly
tán városából l>iüzct.clt, javai clkubuztattak, homloka megbélyegez
tetett; a katlwlikuwk áldozui tartoztak az ariánusokkal, különben 
jaj nekik; a templomok :; a nyilvános tanodák ezeknek adattak át. 
Hómá.ban most az c g y l é u y c g ü:; é g, valamint hajdan a nép jogai 
mellett harczoltak; katonák "eme rosz hat·ezosai az igazságnak, melly 
nem ismer más fegyvert, miut csupán a meggyözést" (Athanáz), akar
ták másukra a hitel tukmálni. Alexandriában (356) az ariannsok fegy
vert ragadtak Athanáz ellen, hangos kiáltásokkal kiivetelték kiada
tását, s kiéheztetésscl és lerombolással fenyegették a várost, mellyben 
a legocsmányabb módon bántak a ::~zen t dolgukkal; sokan megület-

1) Szeut IJilarinH ide vouatku~ólag azt rnoudja, hogy Conalantius non dor&a 
caedit, sed ventrem palz,at. Cuutra Const. c. 5. 

2
) VII. Pius is, megfosztatváll Napoleon által, ckluíp szólt 1800-ik junius 

lO·röl kelt tiltalwzáoábau: nEt·ö~ és határozott lélekkel utasitjuk vissza mindazt, 
mit a francziák császára velüulc vagy a ~zeut colleginm tagjainak kijelölni szán
dékozuék. Szégyenpír bm·itaná Hrc:.mulcat, ha öuf~IJ1.<irtásunkat az egyház javai 
bitorlójának kezétöl tcuuök fiigg-iívé. ~ 
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tek; az ariánusok feleségei pedig a leggyalázatosabb bántalmazáso
kat követték el a hivő niík ellen. - "Éj volt (beszéli n szPnt), s a 
nép a templomban virMztott, várvn a holt1api ünn<'pet. Sírianus rög
tön több mint öt ezer, meztelen kardokkal, tcgr.ck, nyilak- és lánd8ák
kal f;gyverzett harczossal mcgjdcnt, kiket a templom köriil állitott 
fel. En nem tartvún igazságosnak, hogy népemct illy nagy veszély 
közepctt elhagyjam s inkább magamat akarván kitenni a veszedelem
nek, - a szúszékrc iiltcm, a diacouussal a Ma g n a es t m is e r j. 

c o r d i a d om i n i zsoltárt olva~tattarn, felhivtam a népet, hogy fe
leljen, s aztán mcnjcn kiki haza. Mintfm azonban a vezér templomba 
tört s a katonák a szentélyt mindcn oldah·ól kiiriilvctték, hogy en· 
gem elfoghassanak, a nép és papság hozzám túdnlt, k,;,·vén engem, 
hogy fussak el. Mindaddig vonakodtam ezt tcuni, mig vnlameny
nyiöket biztons~\gba nem hítom j fülkelvén tehát, könyürögtem az 
Urhoz, azután pedig ana kértem iíkct, hogy mcnjcnek haza, mond
ván : I n k á b b s z e r c t c m , h a c n g e m e t fe n y e g c t v c. 
sz é l y, m i n ts cm n z t l áss am, h o g y v e l am c ll y ik köz ii
l e t ek b aj b a ke v c r c d ik. Ho kan kimenvén s többen ugyanazt 
tenni szándékozván, nehány barát ds pap reám rohant, s magukkal 
hurczolták j igy teluit, a legfiibb igazság bi:r.onyságom, daczá1·a an
nak, hogy annyi katona vette kiirül a templomot, látatlan kimene· 
kedtcrn, dicsérvén az Urat, hogy nem úrnltam el népemet, hanem 
elübb, hogysem az engem elfogni sduclékozúk hzPi köziíl kiszaba
dultam, biztonságba helyeztem." 

Hat évig lappangott a vál'os romjai kiiziitt, 111ellyek már nkkor 
is régieknek neveztettek, fl a sivatagokban, mellycket hallgatag és 
áhitatos sokasl\g népesi tett, me ll y egészen a vél'tallU ~zulgála tám 
szentdte magát. Parancsok, had~crcgck, kémek kiilddtek a pü~pök 
ellen 1), s az üldözés egész ~gyiptomban és Lihyában oll~ hévvel 
folytattatott, hogy eithez képest a bálványimádó üldözlik még szeli
deknek látszottak. A hű püspökök eúvnkoLIIÍ és dölyfös fintalok :Utal 
váltattak fel i a szcnt dolgok elkoboztattak i midlin azonban az ül
dözők egészen a sivatagokig hatoltak, a remeték készek voltak bár
minemü kinzásokat is kiállani ink<ibb, hogyscm a szentnek rejtekbe· 
lyét felfedezték volna. 

') Ilinc iam tuto tll'be profu.gu.' Atlwnasius, nec ullus ei tutUlt ad lalendum 

supe1·er11 t locus. Tribuni, p•·apfecti, comile~, exercitus quoque ad pen:estiyandum eum 

111Qvenlu,. edictis imperialibus; pruemin dclatorilm• proponumur, •i quis eum vivum, 

si id minu.,, wzmt certe Atlwnn.,ii delidi.~sPt. Rufinus, T. 5. 
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Nehéz az igazat föltalálni azon tények külömbözö előadásaiban, 
mcllyek pusztán szenvedély szüleményei s nem hatolnak be a dolgok 
mélyébc. Vajjon mi indokból származott az Athanáz elleni ezen ál
talános ellenszenv? Miért üldözték a császárok olly dühösen az or
thodoxokat s gyámolitották az arianismust? E kor irói pusztán az 
Athanáz elleni gyülöletről beszélnek; a zsinatok vitatkoznak a neki 
tulajdonitott szentségtörések é~> gyilkolások fölütt, holott azon szemé
lyek, mellyekröl az állittatik, hogy általa meggyilkoltattak, nem~>okára 
épen és egészségesen jelentek meg. 

Azon események vizsgálatából mindazonáltal kitünik, hogy az 
ariánusok mindenkor a régiek maradtak, politikusok, ravaszok, em
berségesek, társaságink; az orthouoxok a dogma és papi osztályzat 
megváltoztatását ohajtották, elleneszegültek a császár beavatkozásá
nak a szent ügyekbe, s behozták a közr)s életet, vagyis az egyháznak 
teljes hatalmat tulajdonitottale 

A jövő és távoli események magvai tehát el voltak hintve; egy
részről igyekeztek a kereszténys{•get összeegyeztetni a bölcsészettel, 
másrészről ismét el akarták tőle választani ; innen származott néme
lyek heves buzgalma, melly szerint Krisztust a hősök alakjával al{ar
ták felruházni; innen annak szükségessége, hogy a már kifejlett esz
mék az t\let folyamába átvitcssenek. Foltiint már ekkor a császárság 
harcza a papsággal, melly a pápaságban uyeré l egerösebb alapját; 
Kelet féltékenysége Nyugat ellen, melly felkarolta Athanáz ügyét. 
Az ariánusok borzadtak Athanáztól, ki a szerzetesi élet behozatalá
Yal az egyházban a fegyelmet ismét helyreállitotta; az egyházat meg
tanitotta jogaira j s hogy a birodalom nem valameily emberhez, ha
nem az Istenhez tartozik, kinek hatalmában áll azt bárkinek adni. 

Igy tehát valami uj hletkezett a római világban j az egyl1áz 
kigöngyölte zászlóját a föld birodalmával szemben. Az egyház, 
emberinél magasabb tekintélyt hirdet, mdlytöl amaz miuden jogát 
nyeri: a caesat· karddal válaszolt j az egyház hivei azonban félelem 
nélkül várják a csapást. Athanázt védelme alá veszi a nép, ennek 
képviselője a pápa, s a szerzetesek, kiket ö terjesztett el Nyugaton, 
hol előbb ismeretlenek voltak. 

Athanáz, mig Cünstantius élt, rejtekben, de new tétlenültölté 
napjait. Csodálta azon remeték életét, kik a nem rég meghalt Antal 
s még éli.i Bilal'ion példáját és szabályait kiivették ; levelezésben ál
lott híveivel, s bátorításuk végett néha még a vá1·osokbu és zsina
tokha is bátot·kodott megjeleuni j aztán intelmeket, védiratokat, kár
!Joztatúsokat ldildött szét, mcllyflkct azonnal száz és száz kéz másolt 
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és teJjesztett mindenfelé, miért is ezen láthatlan férfiu hangja hatnl
masan járta be a világot. 

Csodálatos öreg, ki az elsö apostolok őszinte meggyőződésével 
az ügyes politikát egyesiti és tudja, miként kell vezetni és lelkesiteni 
egy nagy pártot; szükségesnek ismervén magát övéire nézve, nem 
vértanuság, hanem győzelem után törekedik, visszavonul, midön a 
vész dühöng, de csak azért, hogy ismét megjelenjen uj erővel fegy
verkezve, mellyet a magányból és üldöztétésböl szcrzett. Milly ha
talmas ékess:;.ólással 1 milly megtámadási és védelmi ügyességgel, 
milly akarat-erővel kellett bimia, hogy egész életén át képes legyen 
a pogányok, szakadárok, dicsöségökre féltékeny püspökök s biztos 
függetlensége által sértett császárok ellen küzdeni, s pedig pusztáu 
szóval, minden egyéb batalom nélkül; hogy a zsinatok anathemái, az 
udvar rendeletei, a bérencz gyilkosok lesclkedései, a nép zavargása 
és barátaitóli elfeledtetése daczára is mindenkor diadalrnaskodjék, 
népeket 1 pü!!pököket, fejedelmeket nyerjen meg az igazságnak 1 s 

mindenki által tiszteltetve azon püspöki székben haljon meg, melly
böl ötször üzetet el! 

A hivők ezalatt megfosztatván pásztoraiktól, nem tudván mihez 
tartsák magukat, nem általuk választott s a mellett ismeretlen püs
pököknek levén alávetve, mindenfelöl panasz<Jkat emeltek. Midön 
Constantius Húmába érkezett, egy csapat nemes hölgy járult eléje, 
ragyogó öltözetben, kérvén öt, hogy helyezze vissza Liberius pápát 
székébe, minthogy a mióta Felix volt helyé1·e rendelve, senki sem 
lépte át a templom küszöbét. A csász~\.r késznek nyilatkozott kiván
ságukat betölteni, de c~:~ak azon föltétel alatt, ha Liberius elfogadja a 
püspökök véleményét; midön azouban ez engeumény a circusban 
köztudomásra jutott, a IH~p, melly Italiában még núndig megőrizte a 
régi köztársasági ellenzék hagyományait, gunynyal fogadta, mond
ván, hogy az egyházban is két pártot akarnak képezni, mint az am

phitheatrumban, s felkiáltott: "Egy n z Istrn, egy a Krisztus, egy 
püspök kell nekünk." 

Rlminii zsinat. 
A görög főpapok szokott mesterkedései azonban, mellyek az 

udvarnál s az iskolakilan finomittattak, a riminii zsinatban (359) is 
tulsulyra vergödtek, hol négyszáz püspököt birtak egy olly hit- for
mula alá.irására, melly kárhoztatást mond azokra, kik azt állitják, 
hogy az Isten Fia a többiekhez egészen hasonló teremtmény. Az 
igazság látRzata alatt ebben azon :\llitáR rejlik, hogy KrisztnR, bár· 
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. 
mennyire külöubözzék is a többi teremtményektől 1 mégis csak te-
remtmény. 

l.iberlu!-1 pitfill gyöngt'ségc. 
Liberius pápa nem volt képes ellenállani a folytonos üldözte

tésnek, s hogy székébe visszahelyeztessék, a gyöngeség egyik pilla
natában egy ariánus értelmü IIÍtvallást, vagyis inkább Athanáz kár
hozt::ttását irta alá. Nincs ösmertcbb tény L i b c r i us es e t é n é l, 
mellyet a pápa csalhatatlanságának ellenségei ismét és ismét felhoz
nak j dc ha mindjárt ignznak tartjuk is ez esetet 1), ebben semmi 
ollyas nincsen, mi az emlitrtt hittétellel ellenkeznék, minthogy nem 
püspöki székéből, nem szabad akarattal hozott itéletet, s székét visz
szanyervén nyilatkozatát azonnal visszavonta 2). 

Ekkor már a nicaeai hitvallás bukását közelinek lehetett tar
tani; egy általános zsinat is tévedett volna, s igy Krisztus igéretc 
nem teljesült volna j szent Jeromosnak méltó oka volt felkiáltania, 
hogy bámult a világ, midőn láttu, hogy egészen ariánussá lőn. A hely
zet szent Athanázra nézve csakugyan kétségbeejtő volt: a császár 
azt állitotta, hogy e vélemény már husz év óta létezik, igy tehát nem 
lehet ujnak mondani, s a pápa erncllett nyilatkozott j azt tormészete
sen nem keresték, milly utakon és módokon biratott ezen nyilatko
zat tételére, s l10gy azt azonnal visszavonta. Athanáz azonban előjö
vén rejtekhelyéből, mellyben hét évig tartózkodott, legkisebb csüg
getegséget sem árul el j nem a téndők, hanem azon erő ellen for
dul, melly öket tévutra vezette. A megcsalt atyák csakhamar tilta
koznak a tévedés ellen s az alexandriai zsinatban (362) ismét visz
,;zaállittatik a kathoL hit s az eltévedtek bűn bánatra elfogad
tatnak. 

Constantius a helyett, hogy a sok haszontalan kérdést megszün
tette volna, azokat még inkább szitotta, s mialatt zsinatokat gyüjtött 
s hitformulákat szerkesztett, mi által nem erősítette, hanem kiváncsi-

') Tagadtatik e tény •·gy "Disse,·.wtion sur le pape Libere, dana laquelle 
on fait voir, qu' il n' esi pas lombé" czimíí érteltezésben. Páris 1726; továbbá 
Zacharias Fer. Ant. Dissertatio de commenlitio Liberii lapsu, Theaaurus lheol.-ban 
Velencze 1762. II. 680. J. 

2) Szent Athanáz volt az első, a ki öt mentegette : "Liberium post exactum 
in exilio biennium, injlexum rr.inisque mortis ad sub.•criplio..em contra Athanasiunt 
hulucium fuisse. Ve1·um illud ipsum, et eo>·tmt violentiam, et Libe1·ii in haeresim 
odiu111, suum pro .Athana.sio suffragium, quum li1,eros effectus ltaberet, satis com·
guít . . . Qnae enim pm· lorrnenta conb·a priorem eitts senlentiam cxtorla Runl, ea. 
iam non metuentium, sed cngentium voluntate.• hal>enda .yunt. 
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ság- és álbölcselkedés által indíttatva még jobban zavarokba bonyo
lította az egy házat, mellynek urává akart lenni, a birodalmat is sze
rencsétlenségbe sodorta, mellynek romlására a természet csapásai is 
szövetkezni látszottak. A föld csodálatosképen több éven keresztül 
ingott és több helyen megnyilt, egész városokat eltemetvén vagy 
szétrombolván, nevezetesen Durazzót, Berytust, Nicomediát és még 
más ötvenet Pontusban és Macedoniában. Mondják, hogy Constan
tius, midön haldoklott, három dolgot sajnált: először, hogy rokonait 
megölette j másodszor, hogy Juliánt felnevelte j haunadszor, hogy az 
ariánusokat pártolta, s utolsó órájában mégis egy ariánus által ke
reszteltette meg magát. 

BETEDIK FEJEZET. 

A p o g á n y s á g v i s 8 z a h a t á 8 a. 

Constantin1 középszerü szellemi tehetség mellett, nem utolsó 
helyet biztositott magának a történelemben azáltal, hogy az eszmék 
fejlődését a haladás terén eWmozditván azokat a tényekkel összhang
zásba hozta. Ellenben a kitünő tulajdonságokkal ékeskedő férfiut, 
kiről most szólandunk, törpévé és szegénynyé teszi törekvése, midön 
a világot olly mult fdé akarja visszaterelni, nJelylyel az határuzottan 
szakított. 

Julián 1) alacsony volt alakjára nézve; vállai szélesek, nyaka 
vastag, mellyen feje nyugtalanul ide s tova mozgott, élénk de kan
csal szemekkel, állán tüskés és hegyes szakállal; azonban kárpótlá
sul mindezekért erős testalkattal bátor lelket párosított, emlékező 
tehetsége gyors és hű volt, átható szelleme elmés kérdésekben sze
retett élvezetet keresni; beszéde könnyed és természetes; sziveseb
ben társalgott görögül mint latinul. Arnilly szelid és nyájas volt tet-

') Julian életét megirta Philippe Reoé de la Bletterie, (Amsterdam, 1735); 
több rokonszenvet tanusitott Tourlet bevezetésében Julian munkáinak fordításá
hoz (Paris, Ü!21;. Lásd Bonanyt a Mém. de l' Academie des inscript. el belles 
lettres VII. kötetéLen; Hegewiscb Hist. und liUeral. Aufsilize Kiel, 1801; Nean
der KaisP-r .Julian u11d sein Zeitalter, ein hisit. Gemiilde, Lipcse, 1812; Van Her
werden' Tle Jn/inno impe.7'a.I01'P, rP,/ig:nni.v ehri .• tianr.- hnsiP, eodemrf1te m'nrlil·e, Lö
wen, tfl2í. 
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teiben, olly rettenthetlen a veszély perczeiben. Családjának általá
nos meggyilkoltatása elöl mintegy csoda. által menekülve s félelem 
között nevelkedve, első nevelője Mardonius herélt volt, majd ·Euse
bius nikomediai püspök, buzgó ariánus j később Macellában mind 
öt, mind fivérét különféle mcsterek oktatták a széptudományökban 
s a keresztény vallásban. 

Saját vallomása szerint, husz éves koráig keresztény volt; mind
azáltal megemlitendö, hogy egynémelly nevelőjének gondoskodásá
ból, már a neki feladott sophisticai iskolai gyakorlatok alkalmával, ö 
mindig a régi vallás védelmét szerette elvállalni, mig Gallus a ke
resztény vallás ro ellett volt j s annyira nem titkolta n pogányság 
iránti hajlamát, hogy sze nt Vazul, A thenében iskolatársa, előre meg
mondta, mennyi szerencsétlenséget fog az egyházra árasztani. Fiatal 
lelkében azonositá elnyomójának, Constantinnak, eszméjét a keresz
tényekével, s a közös gyülölet gyökeret vert kebelében; ehhez járul
tak az arianismus feletti szakadatlan vitatkozások, mellyeknel( visz 
srz.ataszitólag kellett hatniok reá, ki nem lévén eléggé mélyen be
avatva a keresztény vallás igazságaiba, nem volt azokat képes meg
t'n·teni. 'l'ovábbá a vallási gyakorlatok szigoru megtartására szorit
tatván, elannyira, hogy még egyik templomban lectorrá is tették, el
lenszenv ébredt kebelében a keresztény vallás iránt, s visszaohajtá a 
régit, mellynek uralma alatt a birodalom hatalmának tetőpontját érte 
s a tudományok halhatatlan müveket teremtének. Ezen h~J:jlamait 

még jobban ápolták a sophisták, kik ragaszkodván előbbi hitökhöz, 
az üdvö~itö vallásból mit sem értettek, s öt jövő nagyság reményével 
k ecsegtették. 

Hiában ismétli Julián, hogy ö megveti a dicsőséget, mert min
den tette és szava bölcsészi hiuságot árul cl. Öltözetében s különcz 
magaviseletében bölcsésznek akar tartatui ; kezei piszkosak, körmei 
hosszúk, melle szörös, feje borzas, terjedelmes szahála a tisztátalan
ság fészke 1) j bármelly tettéről szóljon, ro indegyiknek indokolására 
azt hozza föl, hogy egy bölcsésznek igy kelle cselekednie. Midön el
beszéli, hogy az elnyomott Galliának segélyt nyujtott, hozzáteszi: 
M i n t P l a t o és A r is t o t e l e s t a n i t v á n y á n ak l e h e t e t t-e 
máské p cs e l ek e d n em ? Midön katonai gyakorlatokat tart, 
fölkiált: O h P l a t o, b ö l cs és z h e z i ll ö fo g l a lk o z ás ok 

1) .Ezen hosszu szalu\lt e.z•:rt nÖV•JSl!tém, hogy m<,gvédjcm a rovarokat, 
mellyek benne egy111ás köllt ltarrzolnnk mint l1etrt>czuE'n a vadak." Misopoqon 
,'}38 l. 
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c z ek? Maguamalea réscit megmászva1 Perzsiában, ezeket mondja: 
Az antiochiai sophistának 1) anyagot szereztem. Az 
ö erénye eszerint mindig számítás volt 1 scholasticus gyakorlat 1 fi
togtatás. 

Mondjuk inkáLb: csalás. Sajnálván a tévedöket, azért tisztel
jük rnindenki vallásos meggyözödését; de hogyan legyünk sajnálat
tal Julián iránt, ki mig egyrészről hízelg a bálványimádóknak, kik 
tőle a pogányság visszaállitását remélik, másrészről kereszténynek 
szinleli magát, hogy megnyerje magának majd a császárt majd a ka
tonákat; ezekkel ünnepli meg a karácsont, végezi az ünnepélyes 
ezertartásokat? 2). Azután az ö istenei, életének legfontosb körülmé
nyeiben, annyira a legalkalmasabb pillanatban s a legalkalmasabb 
módon jelennek meg, hogy végre is kevésbbé lehet gondolnunk egy 
őszinte ember öncsalódására, mint a ravasz dicsvágyó ámítására; 
ezek nevére esküszik, hogy nem volt dicsvágyó; öket vádolja láza
dása miatt; órákat tölt jósokkal és babonáskodókkal, hogy kérdezze 
őket vállalatainak kimeneteléről, elannyira, hogy bámulóinak egyikét 
kényszeriti az igazság "ő t i nk á b b b a b o n ásnak, m i n t a 
v a ll ás föl v i lá g os u l t és z l e l ö j é n ek" jellemeznP). 

1) Libanius, az ö hivatalos mugaszta.lója. 
') Lásd Ammianus XXI. Zonaras stb. Ez tünik ki azon levélből is, 

mellyet fivére, Gallus, inté~ett hozzá s melly az övéi köY-ött található : "Jonia 
közelsége azon előnyben részesített, hogy csakhamar megnyugtatott egy hirre 
nézve, melly engem Hzornoritott. ,\zt beszélték ugyanis, hogy vak fanatismusból 
elhagyád atyáink vallását, hogy egy esztelen babonához térj. Milly borzasztó hir 
tivéredre, ki minden jót és roszat, mit rólad mondanak, magáról mondottnak te
kinti! AzonLan a mi Aetius atyfl.nk (rnestercil{ egyike) megvigasztalt s örömmel 
töltött el, egészen az ellcnkE'zÖt beszélvén j s benső kivánságom szerint biztosí
tott. engem, hogy te egész bnzgósággul épittelve templomokat, nem hagyod el 
nagylelkü elöharczosaink sírjait, szóval hogy buzgóan ragasr~:kodol azon tisztelet
hez, melylyel mi lstenünknek adózunk. Hornerral csak annyit mondbatok neked: 
lyy szo1·d 'flyilaidat ({laU' ovn>>) j légy örömére a téged szeretöknek azáltal, 
hogy nem sziinöl meg illy emlékeket állitani. Ne feledd soha, hogy az ájtatos
ság mindenek felett áll s hogy az a tulajdonképeni erény, melly bennünket a 
gazság és hazugság gyűlöletére tanits szeratetet táplál keblünkben vallásunk igaz
sága iránt. Az istenek ama sokasága nem egyéb mint egyenetlenség és ziláltság. 
Egyetlen lény, hatalmának egyedüli segélyével kormányozza a világot: nincs(
nek t{m.,a~. miut Saturnus fiú.nuk, s nem kös~öui, mint emez, uralmát a véletlen 
sorsnak j hogy kormáuyozhasRon, nem fos•.tott meg senkit trónjától, minthogy 
saját termésY-eténél fogva uralkodik, mindenek t•líítt lfltczett j ö az igaz lsten s 
cHak ne ld· tarto:t.unk imádással és hódolattal. 

") Ammianus XXV. 4. Aurelius Victor is mon<lja ról11: mtlliH num.,"nnm 

supe1·st·it,-in;u.9. 
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Illy hiuságokkal foglalkozott, midön Constantius halálának hi
rét vette (361 decz. ll.) j azonnal Konstantinápolyba sietett, jelen 
volt a temetési szartartásoknál s miut:in a birodalmat minden ellen
mondás nélkül hatalmába vette, komolyan gondolkozni kezdett azon 
igéretek tettl<1ges kivitclét·e nézve, mellyeket a pogányság hiveinek 
ismételve tőn. 

A pogányság még nem sziint meg, és Constantin kötelezve hitte 
magát arra, hogy tekintettel legyen annak hivei iránt s türelmesség 
neve alatt kevésbbé érezhetiivé tegye a védelmet, mellyben a ke
reszténység részesült. Fiai, annak előnyével, ki már eliJmunkálatokat 
talál, s olly korban, melly keveset szakott gondolni az akadályokkal, 
többet mertek, azonban még nem mindent. A 341. évi törvény el
rendeli, hogy "sz ü n j ék m e g a b a b o n as á g s t ö r ü J t ess ék 
el az áldozatok gyalázatossága" •), anélkül azonban, hogy 
az ellenkezökre büntetést is szabna j Magneutius e tör·vényt fülfüg
geszté, hiveket remélvén magának ezáltal szerezhetni j mig vé~re 
Constantius, egyedüli urává lévén birodalmának, a bálványimádás 
teljes eltörlését elrendelte 2). Vannak mindazáltal, ~ik azt hiszik, 
hogy ez csak terve volt Constantiusnak, mintán a történetir·ók bizo
nyitják, hogy 0 sermnit sem tett a pogány vallás ellen j azonban le
hetséges, hngy keresztény hatóságok föl tudták használni a jóslással 
s a titkos és áldozati szartartásokkal ellcnkczlí rendeleteket, a po
gány papok üldözésére. Egyébaránt, bármint legyen, daczára a lát
szólagos egységnek 1 a kivitel a lwtóságok belátására volt bizva, 
mellyek a központtól kevéssé függtek. A pogány templomok kin
cseinek elkobzása szükséges volt, de ennek csak lassan kellett volna 
megérielődnie: Constantius azonban ennek keresztül vitelét a rom
lott udvar kapzsiságának engedé át, megsértvén számos érdekeket, 
anélkül hogy ebbiíl akát· az államnak, akár az uj vallásnak sok 
haszna lett volna. Ez okból állhattak fenn még templomok és áldo
zatok, legalább a Nyugaton s különösen Rómában. Tivoliban a Si
byllától jóslatokat kértek; ha a gabnó.val tet·hfl!t hajórajt ellenkező 
szelek feltartóztatták, a nép kényszerité a hatóságokat, hogy Ostiába 

1) Cod. Theod. XVI. 10. l. 2. 
2

) Plaeuit omnibUll loms atque unive1·sis w·bibUII claudi pmtinus templa, et 
accesm vetilis omnibus, licentiam delinquendi perditis alme!Jari. VolumUII etiam cun
clos sac•·ificiis abstinere. Quorl si quis aliquis forte l•u}usm.odi pe•·petrave·rit, gladio 
cultrove sle1'1latur. Cod. Theocl. XVI. 10. 4. Ezen törvény 353-h61 való. A 356. 
évi ötödik törvényr.zikk mondja: PoP.na rapilis .mbjngam prae··ipimus quM OJiermn 
sac•-ificii.v dare, vel col~re .vimulncrt! conatitc1·it. 
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vonuljanak s áldu:.::zanak ott Casto1· oltárain j a pogány papok mcny
nyei paijzsaikkal még mindig tm·t.ák bolond gyürütánczaikat, daczára 
annak, hogy a keresztények kínevették j az albanói hegyen még min
dig tartottak embervérrel áldomásokat (libatio) Jupiter Latialis tisz
teletére; még mindig fennállottak a különféle papi testületek, s Vesta 
szüzeinek fogadalma még mindig a törvények védszárnyai alatt ál
lott j söt uj templomok is emeltettek a már teljcsen megbukott isten
ségek tiszteletére 1). Lactantius állitása szerint ruindennap uj istenek 
születtek ~)j azonban a diadalt valamennyi felett Cibele és Mithra 
aratta. 

Láttuk (IV. ki.iuyv 126. lap.), hogyan hozatott Rómába a phry
giai istennö képe, midön a második puni háboru javában folyt; papjai, 
kiket galloknak (Galli) neveztek, vad tánczaikkal ének és czimba
lom kiséretében városról városra jártak, maguk után csőditvén a tö
meget, mclly idegen öltözdöket, nevetséges szcrtartásaikat s nagy 
ügyességgel vitt szernfényve~:~ztéseiket bámulta. A szerntelenségig 
erkölcstelenek, tudatlanok, csalók és hizelgök lévén, csak közmeg
vetés tárgyaivá lettek volna, ha nem keresnek fönálláauknak biztosí
tékot abban, hogy egy archigallus főnöksége alatt egy, habár nyo
morult, mindazáltal összetartó zárt testületet képezzenek. 

Azon tiszteletről, melylyel a perzsák Mithrának adóztak, már 
másutt volt szó (III. könyv 46. lap.) j ezertartásaik formaságai a leg
régibb eredetet tanu;;itják, habár idegen belevegyülések nagyon mó
dositották. Az uj mithra-ti~;ztelök követöiktöl gyakori testsanyarga
tást ldvántak s a ki felsöbb fokokra akart jutni, annak szüzességet a 
nödenséget is kellett fogadnia ; ezek olly megszoritások voltak, 
mellyek Zoroasternek csak örömet és élvezetet ismerő törvényeivel 
ellenkeztek j mclly okból következtethető, hogy egészen mils forrás
ból s nem a perzsa Mithra vallásából eredtek, hacsak esetlegesen nem 
azon vallásgyakorlatból, melly Babylooiában Zoroaster reformja elött 
dívott. Ezen vallá~>gyakorlat terjedni kezdett eleinte Örményország
ban s Cappadóciában, késöbb Pontusban és Ciliciában, végre a többi 
Kis-Ázsiában; s Plutarcb azt állitja, hogy a Pompejus által legyőzött 
tengeri rablók vitték Rómába, habár nem tudhatni, tulajdonképen 

1) A <tényeket s:&orgalmasau egybegyüjté Rengnot .Hiat. de la dutruction du. 
paganisme en Occident, (Paris lllö5) ; azon következtetéseket azonban, mellyeko!t 
ö azokból von, józan észszel elfogadni nem lehet. 

') N~cuntur ergo et quotidie quide1n dii 11011i; nec eninl vincuntu1· ab ho
minibua foecunditate. lostit. I. 16. 
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mcllyik pontifex alatt juthatott 4maz istenség a eapitoliumba. A gu
nyolódó Lucian, hogy föltüntesse idegen crcdetét, az istenek vendég
ségében szcrepelteti öt fején tiarával, ki szót sem tud görögül s any
nyit sem ért, hogy észt·evenné 1 midön egészségére nectárt isznak. 
Ezen vallás a császárok alatt mindinkább terjeszkedett s merész'ijége 
annyira ment, hogy embereket áldozott oltárain, daczára a törvény 
által emelt panaszoknak ; Hadrián betiltá, Commodus azonban saját
kezüleg áldozott Mithrának egy embert.' 

A kereszténység, amint szavát emelhette, megtámadta s ezáltal 
megismertette velünk is ezen vallásgyakorlatot; mellynek a keresz
tény vallással olly föltünő hasonlatosságai vannak, hogy több régi 
bölcsész s egynémelly ujabbkori rationalista azt állitá, miszerint ez 
titkait és ezertartásait amattól kölcsönözte. ') De nem észszerübb-e 
azt hinnünk, hogy valamint a többi vallás a kereszténység utánzása 
által törekedett tévedéseit s hiányait kiigazítani s pótolni, ugy a Mithra 
tisztelöi is hasonlót cselekedtek? És ezt annál nagyobb könnyüség
gel tehették, minthogy tényleg a perzsa vallás mind tartalomra, mind 
külsö formáira nézve sok hasonlutosságot tüntet föl a mienkkel, ugy 
az Isten eredeti egységét, az angyalok fensöbbségét, a rosznak ere
detét illetőleg, mint végre az egy emberről szóló legendában, ki a 
világ üdveért meghal és ujra föltámad, s melly legendában a nap föl
kelte és lemcnte is jelképezve van. 

A hitujonczok, kiket leginkább az elökelö osztályokból válasz
tottak, nyolczvan nehezebbnél nehezebb próbán mentek keresztül, 
mielött fölavattattak volna; mindegyiknek homlokára bizonyos jele
ket nyomtak, liszttel vegyitett vizet itattak velök, miközben bizonyos 
szertartásos formákat kelle elmondaniuk 2). Ezen mysteriumoknak 
hét fokozatuk volt, az elsö magában foglalá a harczosokat, kik meg· 
koszoruzták magukat , rnondván : M i t h r a a z é n k o r o n ám ; 
a második fokozat hitujonczai oroszlánok- és hiénáknak hivattak; 

1) Különcisen Dupuys s a legajabban Nork P. "Mythen der alten Perser übe•· 
Quellen christtieher Glav.benslehren und Ritv.alien. Nach den einzelnen Andeutv.ngen 
der Kirchenv/iter und einiger neueren Gelehrten zum erstenmale aneinander gereiht. 
Lipcse 1837. 8 adrét. Vesd össze: Honnust Í3 ad Greg. Nazianz., sR Sehol. carm. 
p. 49., gaisfordi kiad:l.s. 

Sainte·Orolx "Recherchu IIUI" les my8teres du paganisme", Sacy jegyze-
teivel. 

Oreu.,;er "Symbolik" lib, II. 4. 
De Hammer, "Les Mithriaques" (Párizs 1833). 
2) Tertull De Ba'f?l. V. De P.-aescr. haer. V. 40. 
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azután következtek a hollók, perzsák, bromiosok és heliosok, végre 
az atyák (patres sacrorum) néhány főnök (patres patrum) alatt. A 
capitolium földalatti csarnokaiban volt Mithrának főtemploma s az 
archigallus a vatikánban lakott, hol jóslatokat tartott. Tavaszszal az 
éjnap-egyen táján tartattak a városban Mithra ünnepei ; de még na
gyobb fénynyel ünnepeltetett deczember 25-ikén a l e g y ő z h e t
l e n n a p s z ü l e t é s e i azért választák a nyugati egyházatyák is 
ezen napot Krisztus, az igazi nap, születésének ünneplésére 1 mig 
ezen ünnep a Keleten január 6-ikán tartatott mPg1 melly Osirisnak 
volt szentelve t). 

Ezen ujitásokon kivül, fenmaradtak még más formái is a po
gány vallásnak, mellyeket elvetni az elődeinek azokásaihoz annyira 
ragaszkodó nép nem tudott. Egy, valószinüleg a 354. évböl való nap
tár a naponkint tartandó profanus ünnepeket mind elősorolja2) i egy 
utazó, ki 374-ben Rómát meglátogatja ,,hét nemes és igen előkelő 
szüzet talál ott, kik a város üdveért elődeik szokásai szerint végzik 
az istenek szertartásait i" s hozzá teszi, hogy "a rómaiak tisztelik az 
isteneket és főleg J u pi tert, a Napot és Cybelét s)." 

A pogányságnak még igen elevennek kellett lennie s a keresz
tény szokásokkal vegyülnie, ha lVIaximus turini püspök olly buzgó
ságot fejt ki azok megtámadásában, kik Venusban , Marsban s más 
istenekLen hittek 4). A végzet tanát ezáfolva fölkiált: "Miért imádjá
tok isteneiteket, miért áldoztok a bálványoknak, mire valók az imák, 
tömjénezések, áldozatok, fogadalmak, ha minden előre el van hatá
rozva?"' Panaszt emel azon közömbösség ellen is, .mellyet a hatósá
gok s a keresztény hivek a vallás érdekében kiadott császári rende
letek teljesítésében tanusitottak i miután Turinban még fényes ünne
pélyességekkel tartattak meg a januariusi calendák, mint a féktelen 
öröm, dőzsölés és kicsapongás napjai. "Korán fölkelnek s egymás
nak viszonyosan kis ajándékokat osztogatnak, miket borravalóknak 
neveznek i barátjaikat olly formán üdvözlik, hogy miel&tt jó reggelt 
kivánnának nekik, megajándékozzák ; megcsókolják egymást 1 kezet 
szoritanak nem a barátság nyilatkozatainak viszonzására, hanem csak 
azért, hogy a fösvénység nyájassága megfizettessék. Igy ölelik meg 
s teszik egyuttal próbára barátjokat .... azután hazatérnek megter-

1) Jablonsky, "De origine festi natalis Christi." - !piphanius Adv. Hae· 
res. I. 29. 

2) Graevius , Thesaur. antiq. rom. VIII. 95. 
3) Hudson, Geogr. minor. III. ló. 
•) Contra Paganos. D. Maximi Taurinenais episcopi opera. Roma 1781, 
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helve a kapott ajándékokkal, anélkül hogy észrevennék, hogy rnind
annyiszor vétkeztek. u 

'l'urin vidékén a bálványimádás folyvást tartott; Maximus is
mételve sürgette a bálványok Ierontását, betiltását a mértéktelen és 
kegyetlen áldozatoknak, ügyekezett a népet fölvilágositani, ho..gy ne 
higyen a magusoknak vagy azoknak, kik verseikkel a holdat lecsalni 
igérték az ég boltozatáróL Ennyi szivóssnggal tarták fenn magukat a 
tiltott vallásgyakorlatok ! 

A törvény türte tehát a bálványok tiszteletét, habár közvctlenül 
ellene voltak intézve a magusok és jósok ellen ismételve kiadott ren
deletek, kiket most az cm b e r i n em e ll e n ség e i n e k 1) ne· 
veztek, mint előbb a keresztényeket s mint Pzeket üldözték a terroé
szet törvényein kivül álló felségsértőkként. 

A Keleten korán belátták, hogy vallási és erkölcsi ujitás s nem 
politikai forradalom kérdése forog fenn ; azonban nem fogadák el 
mégsem a kereszténységet, rnint ellenkezőt az öröklött meggyöző
désekkel. Az "istenek és a bölcseség ismeretének'"' fürkészésével 
foglalkozó bölcsészek természetszerűleg ellenségeivé lőnek az uj val
lásnak ; és pedig annál inkább , minthogy tanaik mellett a büvész
~éget is gyakorolták, gyakran papok valának s ez oknál fogva is ér
deklettek a templomok fentartásában. A rhetorokat a scbolasticai 
szokások és classicus neveltetésök vezette, hogy védelmére s szépité
sére keljenek a hit nélküli ezertartásoknak 1 az élet nélküli istenek
nek s népszerűséget ügyekezzenek szerezni a hanyatló ügynek, mely
lyet ök annál nagyobb szivóssággal védelmeztek, mennél kevesbbé 
voltak képesek megérteni a diadalmaskodó keresztény vallás igazsá· 
gait, mint ez rendesen történni szokott olly emberekkel, kik sokat 
fecsegnek. 

Milly örömujongva üdvözölhették azok, kik a régi vallásht>z ra
gaszkodtak, a jelenleg trónra lépett Julián hajlarnait! És mennyivel 
inkább örülhettek a rl1etorok és sophisták, Juliánban saját teremt
ményöket szemlélvén, ki a régi vallást az ií módjok szerint fogja visz· 
szabelyezni. A császár még nem is nyujtott reményt ezen visszahe
lyezésre, midön a pogányok vallásukat titokban tartott áldozatokkal 
s ünnepekkel már gyakorolni kezdék 2). Julián habár eltitkolá is a 
kereszténységtől való irtózását, mindazáltal titokban jósokkal véteti 
magát körül, kikkel a pogány szcrtartásokat végzi; azonban kevéssel 

') Cod. Theod. IX. 16. 6. 
1) Liba.nins, Orat. IV. t. II. p. 175. 



nem nagyon bölcsészi lázadása után leveté az álczát; azon ruértékben 
amint valameily ország urává lőn, megnyittatá ujra a pogány templo
mokat, megkezdette ujból az áldozatokat, s mint főpap maga is any
nyi ökröt áldozott, hogy gunyolódva mondták róla: ha ez igy megy, 
a birodalomban rövid időn nem lesz ökör. 

Az A p os t a t a (szakadár) elnevezés, mellyel őt keresztény 
kortá1·sai illették s mcllyet az utókor megtartott, elégséges arra, hogy 
iít a keresztények előtt lealacsonyitsa j szükséges tehát vigyázattal 
fogadni ruind azt, mit neki l1ároméves uralkodása alatt a keresztények 
mód nélküli üldözésére nézve fölrónak. Az ö üldözése az előbbiektől 
abban is különbözött, hogy lj igen jól belátta, miszerint egy rég fen
álló s trónra jutott vallást kivégeztetésck s nyilt erőszak által nem 
lehet üldözni. Türelmességet szinlclvén tehát ez iránt is, igy irt Arta
biusnak: "Az istenekre! nem akarom, hogy a galilaeusok halálra 
ítéltessenek, vagy ok nélkül iildöztessenok j de igen azt, hogy az is
tenek tisztelői kedvezményekben részesüljenek. Nem sok hiányzott, 
hogy dőreségök folytán majdnem minden megserumi~ült 1) j ha a 
halhatlan istenek bennünket mcgovtak 1 nem egyéb mint igazságos, 
iiket azért tisztelni, s azon városokat és embereket is, kik hasonlót 
cselekesznek, ki váltságokban részesíteni." 

S szcrencsétlenségre Julián valóban dicsekedhetett azzal, hogy 
a keresztények irányában emberiebb bánásmódot tanusitott 1 mint 
előde, ki eretnekség üriigye alatt annyiakat számüzetett s megöletett, 
mig ellenben ö a számü:&öttcknek hazájokat, a vagyonuktól megfosz
tottaknak birtokaikat J a donatista, novatianus, macedonianus és eu
nomianus, szóval valamennyi, Constantin alatt, elüzött püspököknek 
székeiket visszaadta 2). Azonban ez ravaszság volt s olly szándékból 
tiirtént, hogy általa fölbolygasson ~gy darázsfészket, mellyböl a ke
resztények közötti surlódás s viszanyos fölemésztés fejlődnék. 

Második jól kiszámitoU sa kereszténység ellen intézett támadása 
abban állott, hogy kizárta a keresztényeket a magasabb szellemi ne
veltetésböl: olly rendszabály, melly már magában elég volt, hogy a 
mult században magasztalói akadjanak a). Mig a rhetorok és sophiaták 
teljes tanításszabadsággal dicsekedtek 1 megtiltá a keresztényeknek 
az ékesszólás és széptudományok tanítását s még gunyoros okosko-

------~- -,-

l) Au:. yai? 7:~11 raJ..Úatt•JV !L&li!U'-V, oJ..eyov rluv livav-ta ctvt'ti!r1.1f~. Ep. VII. 

') Dicsekszik vele Ll[. leYelében. 

3) Voltaire 1\ ki1·dlyok példdnydnak nevezi öt; Montesquieu pedig azt 

mondja róla, hogy a legméltóbb arra, hogy az embereknek pa.ra.ncsoljO'Tl. 

VII. 
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dással azt akarta bizonyítani, hogy nem röviditette meg a kereszté
nyeket jogaikban: "Nem akarok senkit kényszeriteni . nézeteinek 
megváltoztatására 1 azonban határozzák el maguknt arra, hogy vagy 
ne magyarázzák ezen írókat, ha tanaikat kárhoztatják, vagy ha ma
gyarázni akarják, bizonyítsák be tettleg is, hogy helyeslik tanaikat 
s oktassák az ifjuságot, miszerint Homer, Hesiodus és a többi, kiket 
tévedéssel, istentelenséggel és dőreséggel vádolnak, nem ollyanok, 
mint a winöknek ök állitják. Kik azonban ezen írókat miresem becsü
lik s irataikból mégis élnek, alávaló haszonlesés rabszolgiliként tün
tetik föl magukat, kik kevés pénzért mindent képesek tenni 1))." 

Töle függvén a nyelvtani iskolák s az ékesszólás tanárainak, 
valamint az ot·vostudomány s a képzömüvészetek tanítóinak kineve
zése, kiknek költségeit az állam fedezte, Juliánnak könnyü volt a 
keresztényeket kizámi, mit ö annál is inkább tőn, hogy az elsö be
nyomások iránt annyira fogékony ifjuságot saját czéljai szerint ido
mithassa s ezáltal vagy megrontsa, vagy kényszeritvén azt az isko
lától távol maradni, az egyházat a tévedéseknek s a tudatlanság fa
natismusának kitehesse. 

Hasonló módon elzárt a keresztények elöl minden utat a bizalmi 
·és becsületbeli hivatalokhoz, minden középületet, nlinden lobogót 
pogány istenek képeivel látván- el, mellyeknek az igaz hivők nem 
hódolhattak. Elgondolhatjuk, milly türbetlen zsarnoksággá kellett 
fajulniok mindezen rendeleteknek az alsóbb fokú hatóságoknál! 

Azonban nem e~ak mint uralkodó, hanem mint ir6 is kikeit a 
keresztény vallás ellens a "Császárok" és "Hét könyv a 
ke r es z t é n y ek e ll e n" c:.~imü irataiban ujra fölelevenité mind
azon ostoba és tulzott vádakat, mcllyekP.t a keresztény vallás ellen 
már előbb fölhoztak, előadásában a guny nyelvét használva, melly 
annál veszedelmesebb fegyver, minthogy nagyon közönségcs lévén 
fölment minden józan okoskodástó!. Mig ö a világosságot el homályo-

1) Ep. LII. De la Bletterie n pát, Juli Iiilliilk 1111gy magasztaló ja, azt mondja 
e levélre, hogy a cHáRzá.r, a helyett. hogy bc\'al111ná valódi indokait, a. legnyomo
rult.a.bb iirügyhez folyamodik , s okoskodásának ezen része legnagyobb képtelen
ség. Ha a. keresztéuy tanárok magyarázván az iskolákban Home1·t, Hesiodust stb. 
szentesitelték volna ezek tanait, Julian feddéseinek lett volna alapjok, !le ö akkor 
hallgatott volna.. Valameily könyvet lehet egy tekintetben dicsérni, mig más 
szempontból kárhoztatni, s ez nem csalás. A ki a classikusoka.t fejtegeti, dicséri 
öket mint az irály, ékesszólás, ízlés példányait; a ki magyarázza azok szépségeit 
stb. az még nem vallja öket a. vallás és rnoral apostolainak. Julian két kiilön
bözö rlolgot zavar össze, • ~zen értclmetlenség·re fekteti gyermekes okoskotlását, 
melly egész rendeletén átvonul. 
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>Sitani tiin·Jiedett, azt aJJ1tá 1 hogy HZ igau;ágot é~ l';·éuyt keresi, hoJ 
csak uöres~g és feslett~ég volt. A pog;íny v.allást ft-ltrisiteni annak 
eredeti forrásaim való vissza vezetese által; a jelképek és képletek 
segedelmével megmagyarázni, milly istentdenségcket s gyalázatossá
gokat c:susz.tattak be a uépie;; hagyományok; Jupiter szerelmi kaland 
jainak a képzelötlés által kovácsolt eseményeiben önkényes megmá
sitás folytán erkölcsi tanokat keresni; Atys megcsonkításában a bün
tül és tévedéstöl elválasztott lélek jelképét, vagy a nap forgását az 
égövek közölt látni,- ez volt azon feladat, mellyet Julián magának 
kitüzött s melylyel császári trónján szolgált az alexandriai iskola irá
nyának, mellynek czélja az volt, lwgy az istenekről szóló tanát rém
képpé alaki tsa, hoj!.'y azt tudományos babonahitté tegye; nem a szi,-
hez, de az észhez szúló vallást alapítson. 

Sikerülhetett-e mindazáltal uj életre ébreszteni olly vallást, 
melly soha sem birt sem általános theologiai elvekkel, sem erkölcs
tanna!, sem papi igazgatással? Igaz ugyan, hogy a vallási titkokban 
tanitottak hagyományosan olyasmit is, ami tisztább s kevésbbé anyagi 
volt, mint a szemtelen vagy nevetséges sze~·tartások, mellyek nem 
csak a gondolkozók, hanem minden becsületes ember megvetésével 
találkoztak j mindazáltal vaJahányszor a dmtai senatus a vallásos 
érzületet föleleveníteni akarta, nem ismert más eszközt, mint idegen 
istenek befogadását, mellyek az ujság ingeréDél fogva ösztönzének 
ájtatosságra. Igy oltattak be egymásután a pogány vallásba Isis és 
Osi1·is, majd Serapis Egyiptomból, Mithra Pcrzsiaból, a nagy istennö 
Phrygiából, mig a sen.atus másrészröl hasztalanul nyilatkozott majd 
a Bacchanaliák, majd a Floraünnepek, majd a titkos áldozatok ellen, 
ma ezt, holnap amaz uj babonaságut tiltván. 

Ha egy valóban szellemdus férfiu, ki a társadalmat, mellyben 
élt, jól ismerte, azon komoly gondolatra jött volna, hogy a multat 
visszaállítsa, kétségen kivül legelsö teendöjének tekinti val111 ;hogy a 
római intézményeket., mint a vallás támaszát, mellynek azok erede
töket s gyarapodásukat köszönték, ujra fölelevenítse j melly vallás 
egészen politikai s egyáltalán nem metaphysicai volt. S mig Con
stantin, hogy ennek bdolyása alól mcneküljön, kormánya székét By
zanczba tette át, annak, ki a pogányságot uj életre akarta volna éb
reszteni, szükségkép a régi központba kellendett visszatérnie. 

Jutíán ellenben annyira az iskolák suphistája volt, hogy eszébe 
sem jutott, miszerint Hámában még egy senatus és nemesség is van, 
melly nagyobbrészt hii maradt elödeinek vallásához, s egész figyei
mét a hellenség felé irányozta s e szeréut olly hittama, melly rég te-

9* 
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hetlennek bizonyult arra, hogy feltartóztassa az erkölcsök hanyatlá
sát s szilárditsa a nemztltiséget. Azt hitte, hogy álbölcsészekre, jó
sokra, fecsegökre vagy hasonló csaló és megvetett csöcselé~re biz
hatja a világ jövőjét. 

Homert azzá akarta tenni, a mi az evangeliom a keresztények
nek; ezeretetteljes erkölcstanítást, tiszta. hitágazatot, s uj eszméket 
fedezvén ról üres szavakban B képletes meaékben 1 mellyeket józan 
esze elutasított, s mellyeket ö mégis azépiteni s szellemivé tenni tiirc
kedett elmés okoskodással, millyent a Plató követői használtak, hogy 
a keresztények szemrehányásaira feleljenek, összehasonlitván iskolá
jok szabályait amazok erkölcstanaival s a nekik legalkalmasbnak 
tetszőt felhasználván. 

Illy, minden őszinteséget nélkülözö, vallási eklekticismussal, 
melly a görőg vallásba, mint valameily hullába, olly eszméket 
árasztott, mellyek abban soha sem léteztek, vagy századok óta el
vesztek, Julián elfogadta az Isten egységét, azon egyszerü igazsá
got, melly egyszer kimondatván, többé meg nem czáfolható; mind
azáltal ugyanazon időben, a Napisten n6ki egy álomlátásban Vienné
ben kinyilatkoztatván jövő nagyságát, különösen tisztelé M i t h r a 
atyát, s magát ama fénylíí csillagzat 1) segédjénck vallá j az érmeken 
és pénzeken majd Serapisként, majd mint Apolló szerepel j egy ér
men Isis szekerén tünteti föl magát, melly kitüntetés a köztársaság 
isteneit illeté csak; Mars és Mercur közé festeté magát s Serapisra 
esküdött 2). Egy általa a nagy Cybelc istennő tiszteletére készitett 
magasztaló iratban nem csak dicséri az ezen istennőnek szentelt em
bertelen tiszteletet, hanem komoly hangon előadja ezen kőnek hajó
zását Pergamustól a 'l'iberisbe s azon csodákat, mellyek a római ta
nácsot s népet annak istenségéről meggyűzték j kikel azon "n e
v e ts é g es", szörszálhasogató, de nem józanesz ü emberek ellen, 
kik nem akarják azt hinni, mit egész városok hisznek, kik a kereszt 
vallását eléje teszik a kétségtelenül égből hullott szent győzelmi je
leknek, az a n c i l á k n ak "és a kik, teszi hozzá, kép es ek 
volnának egy gunyoros mosolylyal a legszentebb 
titkokat istentelen gunynyá változtatni, ha többet 
t a l á l n é k a z o k r ó l s z ó l a n i , m i n t a m c n n y i t a v a ll á

s o s e m b e r h e z i ll i k. " 

1) Tóv ;w:r:/.qa MuJ(,«I'. ::1::16 és 180 l. - Banduri, Numiamatica imp. ruu1. 
lJ. 427. 440. 

") o,ti'II/H ,j", -r:Óv p.iy<H' Ir<(l<t1TI1'. Ep. VI. 
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Esküszik, hogy a világuralomnál többre becsüli a regetannak 
képleti ismeretét 1), mellyben öt Aedesius, Jamblichus utóda, oktatta, 
s a sophiaták egész sora, kik egymásnak átadák a császári növendé
ket, mig öt vég1·e Maximus, a szellemidéző tudomány bevégzett mcs
tere, az eleus:uumi titkokba beavatta 2), s annyira megnyeré kegyét, 
hogy a császár iít Galliába hivatá, hogy általa naponkint áldozatok
kal megszenteltessék. Ezek a beavatás borzadalmas jeleneteit, s a 
sötét barlangokban tartott szerta1·tások félelmetes fönségét menny
dörgések és villámlások között mutatták be, melly alkalommal egy· 
szer Julián ördögöktőllátván magát környezve, rémületből keresztet 
vetett, mire ezek félelembiH vagy haragból csakugyan eltüntek 3), 

Libanius erősíti, hogy Juliánnal, fölavattatása után, istenek és 
istennők szargalmasan társalogtak ; ollykor báboriták álmában is, 
könnyeden érintvén haját; mindig tanácsadói voltak kétséges viszo· 
nyakban s intették íJt, ha veszélyek környezték j megjelenésökhöz 
annyira hozzá volt :::zokva, hogy Minervát Jupitertől, Hercuiest Apol· 
lótó! hangjokon és járásukon megkülönböztette 4 ). 

Illy kegyes kitüntetésre olly dolgok által érdemesité magát, 
mellyeket Hom er, tullomásunk szcrint, soha sem sorolt az érdemesitö 
tettek közé, mint: a tartozkod{ts bizonyos napokon olly étkektöl, 
mellyeket, Julián vélekcdéseként, ez vagy amaz isten kevésbbé ked
velt. Mint császár és főpap akadályozva lévén kormányzási teendöi 
folytán, hogy részt vehessen alattvalóinak nyilvános vallásgyakorla· 
lataiban, egy, a Napnak szentelt házikápolnát ta1·tott, lakosztályait 
s kertjeit szaurokkal s oltárokkal rakta meg j alig tünt föl a nap a 
láthatáron, áldozatokkal üdvözölte s hasonlót tőn naplementekor is j 
még éjjel sem nyugollott, áldozván a holdnak és csillagoknak j min· 
dennap meglátogatá azon isten templomát, kinek különös emléknapja 
volt j nem vetvén meg a legalacsonyabb szolgálatokat, hiborba öl
tözve, szemtelen papok és ugráló niik közepett futta a tüzet, saját
kezüleg szurta le az áldozati áilatokat s vonagló beleikben a jövőt 
kutatta. Ezen ajtatoskodással a keresztséggel fölvett jelleget vélte 

1) Orat. VII. 
2) Megjegyzendő 1 hogy Eleusi~ból a beavatottak e ~zavakkal bocsátta.tta.k 

d : Hor~ op, tm~; a görögök nem értették e szavak jelentőségát 1 azonban Indi
ában ezek még maig élnek. Bizonyiték arra 1 hogy azon nézetünk , miszerint a. 
görögök onnan l<ölcsönzék 8zertartásaikat, nem alaptalan. 

3) Nazianzi sz. Gergely Orat. III. 
') Libanius 1 J.e.9ut. ad Julia.nu.m 1 p. 157. Omf .• pm·ent. c. Bó. 
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eltörölhetönek, melly okból aláveté magát még egy taurobolionnak ') 
is (az áldozatra szánt bikák leölésénél követett szertartások), a leölt 
bikának vérét saját fejére engedvén csurogtatni; sőt keresztény irók 
szerint, fiatal lánykákat és fiucskákat is leölt, hogy beleikből olvassa 
ki a jövőt, kiknek hullái t .J uli án halála után á.llitólag megtalál ták: 

mani): 

Helytartóivá olly papokat és bölcsészeket választott, kik ezrm 

') Prudentius ekkép irjtt le a tauroholiont (hymno X. in ml\rtyr. s. Ro-

Summus sace1·dos nempe sub ter·ram oc'l'o{,c , 
Acta in profwndum consecrandus mergitur . .. 

Talibus 8!<perne .~tt·ata texunt pulpita 
Rinwsa •·a•·i pegmatis compagibu.v ; 
Scindunt subinde ·vel terihrant a•·eam 
Crebroque lignum pe1:fomnt ac·umine 
Pateat minutis ut frequens hiatibua. 

Huc taurus ingens fronte torva et hispida 
Serlis revinctus aut pe1· m·mos flo•·eis 
Aut impeditus cor-nibus deducitu1·. 
Nec non et auro fron.• eoruseat hostiae, 
Setusque fulqor bractealis inficit. 

Hic, ut statuta est immolanclr• be•tia, 
Pectus sacralu elividunt venabulo. 
Eructat amplam vulnu.• undam sanguinia 
Ferventis, inque texta pontia subdili 
Fundit vaporum }lumen et late ae.vtuat. 

Tum per· f•·~quentes mille 1·imarum via.v 
Illapsus imbe1·, tabidum rorem pluit ; 
Defossus ·intu.v quem aace•·dos excipit, 
Guttas ad omnea turpe sub j ectans carrut, 
Et veste et omni putrefactn.v corpore. 

Quin oa supinat, o!Jvias offert genas, 
Suppanit aw·es, lab1·a, nw·es objicil, 
Oculos et ipsoa perluit liquoribu~; 
Nec jam palato parcit et 1-inguam rigat, 
Donec c!-uo•·em tot·us atrum combibat. 

Pvstquam cadave•· aanyuine egesio l'iyen.Y 
Compage ab illa flaminea ret1·axerinl, 
Praeedit inde pontifex visl< hon-ido ; 
Ostentat >tdum vertirem, ba1·bam g•'(tiJem, 
Vittas madente&, atque amictu.v eln·ios. 

Hunc inquinatum talibus contagiis 
Taho recentis sm·didu.m piacul-i 
Omnea salutant atque adorant eminu.•, 
VitU! quod illum sanguis et boa mo•·tuu.~ 

i"oedis latentent s-ub cavel-.tÍs laverint. 
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babonákban kitünök voltak, vagy iljnknri barl\tai s a régi vallás vak
buzgó hivei. Tudósok, jósok, büvészek foglalták el udvaránál az elii· 
zött püspökök helyeit s főleg Maximus nyerte az első rangot, mint 
volt mestere s fölavatója. Az ő meghívására mintegy diadalmenetben 
vonult át Ázsia városain, megelőzteíve Pctiotlorus által, kinek fola
data volt a pogány templomokat ujra megnyittatni, a bálványokat föl· 
állíttatni, az oltárokat fris áldozatok vérével megöntözni , s az inga
dozó lelkiismereteket elhatározásra birni. Midön Konstantinápolyba 
érkezett, Julián, ki épen a senatusban szónokolt, félbenszakítá be
szédét, s eléje sietett s barátságosan magához azoritván öt bevezette 
e magas gyülekezetbe, folyvást és nyilvánosan a legnagyobb tisztele
tet tanusitván irányában. Az udvamái alkalmaztatván, a pogány 
pap a"z által erősíté meg saját állását 1 hogy teremtményeivel vette 
magát körül s több kincset szerzett magának, mint a mennyi a böl
csészt megillette: ebben számos utánzója volt, kiket a császár az is
kolákból vagy szük szobáikLól az udvarhoz hivott, s nem vette észre 
vagy nem akarta látni, hogy megcsalják. 

Az álbölcsészek mellett, Libanius rhetor, az ékesszólás hires 
tanitója, ki nagy előszeretettel viseltetett olly vallásgyakorlat iránt, 
melly neki a szép szólamok egész tarházával kedveskedett, tisztolet
beli quaestorrá llíu; levelei és beszédei élénken állitják elénk ezen 
pedansok örömét, kik azt hitték, hogy a hellenismus uj életre ébredt, 
mivel némclly szertartásai, a játékok és szinházak látszólag éledni 
kezdtek. "Boldog (kiált föl flliykor), ki t•észt vőn ílly ünnepélyben, ki 
láthatta istent s templomát 1 ki látta a városon körmenetben hordo
zott isteneket 1 ki élvezhette az athenei vallásgyakorlat látványát s 
elmondhatta: Láttam megkérlelve a rég haragvó areopagot, acro
polist!" Sőt Libanius annyira meg volt győződve a hellenism us élet
erejét·öl, hogy ellen zé a kereszténység üldözését 1 a mérsékletet, 
mellyet neki köszönünk, a kereszténység gyöngeségének eszméje 
sugallván 1). 

1) A sok levél közöl, rnellyekben •unaz érzelmeknek kifejezést ad, legne
mesbnek tetszik nekem a következő (Wolf kiadása 14'26-ik évböl, 6ó2. l.): Ha 
valaki fólkiált, hogy mi mindent elfoglaltunk, hagyd öt beszélni s a tények meg
hazudtolandják a vádat. Örv«>ndjünk a templomok ujra fölépitesének , a nélkiil, 
hogy ellenségeinket ke~eritenök, hogy ne halljuk ma ismétlését annak, a mit nem 
rég mi mondottunk a történtek ellen. Talassus fiai egy templomot 'házzá alaki
tottak? Azt tették, a mi az akkori fejedeirtnnek kE>dveR volt. Én nem dicsérern 
öket, cs~k mondom, hogy tettök az akkortájban divott korhoz volt alk11lrnazva. 
A phoenieiek1 kik ama házut lakjllk, szeretnc\k azt ujra templomroll alakitllni. Dc 
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Egyébiránt a buzgalom koránsem vakitotta el Juliánt annyira, 
hogy nem látta volna , miszerint a hellen vagy etrusk szertartások 
nem gyakoroltak többé befolyást a lelkismeretekre s a hit átengedé 
oltárait a hittelenségnek s érdeknek. "Sokakat látok (rnondá), kik 
csak vontatva áldoznak, s keveseket, kik ezt jó szivvel s ismei·ettel 
teszik" 1). "Ha a hellenism us nem tesz olly halad <ist, mint kelleri:e, ki
nek hibája? Azoké, kik vallják. Az istenek részéről minden nagy, 
minden remek, s mondjuk ezt a nélkül, hogy az isteni Nemesist meg
sértenök, melly magasabban áll, mint a mi reméHyeink s ohajtásaink. 
Ki mert volna még csak nem rég iH illy hiJ"tei('IJ és csodálatos válto
zást remélni?" 2) 

Gyakran panaszkodik azonuan a vallásos kötelmek elhanyago
lásáróL "A hó tizedike körül, irja a M is o p o g o n-ban, midön 
Apolló régi ünnepe szokott tartatni, egész Antioch!a városának Daph
neba kellett volna mennie az ünnep megülésére. En odahagyom Ju
piter Casius templomát s amoda sietek képzeletemben, előre látván 
azon fényt, mellyet Antioehia kifejteni képes ; lelkem előtt lebegtek 
az áldozatok, libatiók, a tömjénfüst felhői, a fehér tunikákba öltöz
tetett fiucskák, mint a szivtisztaság jelképei ; azonhan mennyire csa
latkoztam! Az imolába ér·kezem, s nem találok ott még csak egy 
ezipócskát s egy szem tömjént scm. Csouálkozva azt képzelem, hogy 
az előkészületek a templomon kivül történhettek, s csak parancsomat 
várják mint főpapét; kérdem a papot, minö áldozatokat ajánlott föl 
a város illy ünnepélyes napon. "H e m m i t, válaszol , c sa k m a
g am hoztam hazulról ezt a lndnt s más valamit nem 
k a p m a a z i s t e n" 1). 

miért? Becsületes em !J erek , turbátok fenn u házat s állitsAtok vissza a tempio
mot, de ne üldözzételt a belille elüzötteket. Az istenek nem utánozzák a sziv
telen uzsorásokat, R hu valaki vis~zaadja azt, mi az iivék , nem altalj ál<, hogy 

nyugtalanittassék. 
1) Ep. IV. 
•) Ep. XLIX. 
a) Op. pag. 361. Libanius is irja Alexander praefect usnuk : "Tudom, hogy 

te ájtatos vagy és sokakat vezetsz az istenek tiszteletére ; azonba n ne csodálkoz
zl\1, ha azok között sokan vanna!<, ldk bensilJPg nem helyeslik , a mit tesznek s 
l<árhoztatják mindig az 1\ldozutol<at. Nyilván eng~dl'lmeskednel< neked, mivel pa· 
rancsolod, s közelcdnek az oltárokhoz; azonban hazut<lrve, a feleség, a l<önyek, 
az éj más tanácsot adnak s <lk ujra tl\vozt1ult az ist.enéktöl" ('l'. II. p. 291.). 
Mftsutt (Ep. 1057, pRg. 601) bizouyitg~ttja nPki, hogy az ünuepelt semmit sem 
érnek, ha a polgárokat azok megtartására kényszeriteni kell. És "ollyan n ke

resztények természete, hogy ha jól bánsz vcli>l<, kéRzel< volnfumk neltell a farkas-
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Julián az antiochiai tanácsot megfedte ezen fukarkodá.sért, 
mcllyet az istenek tiszteletében tanusitott; azonban daczára a tapasz
talásoknak, nem tudta fölfogni a tények ékesszólását s makacsul akart 
rendeletek s hölcselmi beszédek által egy vallást felerőszakolni, hol
ott ez a legszabadabb valami a világon. A jósdák tekintélyét ujra föl 
akará eleveniteni azáltal, hogy maga is gyakl-an intézett kérdéseket 
a dclphii, delosi és dodonai jósdákhoz j ujra megnyittatá a Hadrián 
óta kövekkel betemetett eastali forráRt Daphneban t) j s midön a per
zsák ellen vonult, megkérdé a kimenetel iránt az összes bi•·odalom
beli jósdákat ~)- A kereszténységet utánozván, ügyekezett a helle
nismust uj szertartásokkal s hierarchiával föleleveniteni, a legfensőbb 
papi hivatalt magának tartván feun s a babonahitnek némi bölcselmi 
szinezetet külcsönözvén. Az imolákban be akartn. hozni a szónokla
tokat és vallástant, meghatározott órákban az imát, énekeket két 
karra, a bünöké1·t való penitencziata•·tást, fölavatási szertartásokat, 
menhelyeket az elmélkedésre s magukat az isteneknek szentelő szü
zek számára j különösen tetszének neki a levelek, mellyeket a püspö
kök szoktak volt adni utazú hiveiknek s mellyek folytán ezek min
denütt a legszivélyesb fogadtatásban részesültek. 

A keresztény pásztori levelek példájá•·a (í is hasonló iratokat 
intézett pa pjailwz, intvén őket szelidaégre s a kutya galilaei ek után
zására. "Mig a pontifexek nem gonJoltak a szegényekkel, ezen utá
latos galilaei ek, kik a hibát fölismerték, a sz eretet gyakorlására for
d i ták figyelmüket, a látszólagos júságnak ezen gyakorlatával alapit
ván s erősitvén meg veszélyes tévelyeiket. Innen vannak az ő aga
péik, vendégeskedéseik, a szegények számára teritett asztalaik j ná
lok mindezek egéRzen közömléges dolgok, s a mellyekkel kezdék s 

ból tollat téJ.Ini s a klik11stól tejet fejni ; ha gyötröd öket, a kétségbeesés megva
ditja s lebetetlen öket még a legegys~erübb dolgoluu i Y birni." 

') Ammianus, xxn. 12. 

') Theodoret , III. 16. Illy dolgok felöl legbizu lmasb bRrátai előtt is olly 

komolysággal beszélt, hogy az ember majdnem el hinné, miszerint a meggyőződés 
hangján szól. Igy ir Oribazos nevü bizalma~ emberének egy ll.lmáról, melly neki 
a jövőt kinyilatkoztatta. Maximusnak ioja: "Jupiter, A polio, Minerva ás vala
meunyi isten és istennő tanui a~ on nyugtalanságnak, melly"t miattad ereztem; én 
megkérdezte~ vagy inkább megkérdeztetérn az isteneket, mert nem ~rzck ma
gamban elég. erőt, hogy valameily téged ért •zerencsétlenséget látbRssak vagy 
hallhassak." Az igaz, hogy n 15-ik s;.ázadblln is voltak prosai~ták R 11 18-ik szá
za•lhan killtali, kik ~peu igy br~zélt.ok. 
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folytatják a hiveket az istenek tiszteletétől vallástalanságra csábi
taní" t). 

Bámulandó önvallomás! Egyébiránt a keresztény erényeket 
mindig kisebbiteni ügyckezett, rosz szándékokat tulajdonitván nekik;, 
mint például, midön azzal gyanusitatta, hogy a kereszténye~ csak 
azért buzg<ilkodnak a kitett gyermekek fölvételében, hogy kielégit
hessék fukar pénzvágyukat, eladván rabszolgákul a gyermekeket 
idegen országokba; holott tudnia kellett a sophistának, hogy császári 
hatalmánál fogva, ha meg volt e1-ről győződve, a keresztényeket bün
tetnie s nem kincvetnie kellett volna ; mindazáltal és pedig gyakrab
ban utánozta azokat, kiket megvetőleg lenézett ; mf!gigéré, hogy se
gíteni fogja a szükölködöket, kórházakat állit a szegényeknek minden 
vallás és nemzetiség különbsége nélkül; a mit ha létesitett volna, 
ujabb bizonyítékát nyt~jtja annak, milly hatálylyal bir az igazság még 
azokra is, kik lobogó fák l) á ja ellen makacsul ellenszegülnek. 

Igy kölesönzé az örült galilaeiektől a pontifex jellegét, midön 
rendeli, hogy "annak megválasztása kih·ül különös tekintettel kell 
lenni az erényre és embrrszeretetre, nem zárván ki valakit azért mert 
szegény és alacsony születésü; tiszta erkülcsökkel tündököljenek; 
naponkint háromszo•· vagy legalább kétszer kérjék az isteneket; ne 
mulaszszanak egyetlen napot, sem éjjelt áldozatok nélkül, sem egy 
éjt ne hagyjanak elmul ni engeszte W áldozat nélkül; a harmincz ün
nepi nap alatt ne mamdjanak honn, se ne menjenek a forumra (tör
vényszéki-e), hacsak nem ártatlanok védelmeért, de hu·tozkodjanak 
szünet nélkül az imolákban j közönségesen egyszerü legyen öltözetök, 
de a templomban fényes; a szükségben szenvedőket segélyezzék; ne 
látogassák a szinház:tkat, ne társalogjanak szinészekkel vagy kocsi
sokkal vagy tánczosnökkel j ebédeket csak erkölcsös emberektől fo
gadjanak el; beszédLen s irásban legyenek komolyak; ne olvassanak 
rosz könyveket; tanulmányozzák a történelmet s nem meaéket; a 
bölcselmi rendszerek közöl azokat válaszszák, mellyek az isteneket 
mindenek fölé helyezik, mint Plato, Aristoteles, Crisippos, Zeno; s 
ezekből is csak azt válaszszák, a mi ajtatossiÍgm vezet 2)." 

l) Ep. XLVIlL 
') Lásd XLIX. lovelét s munkáit (Lipcse, 1696, ivrét. Hp~tnheim kiadása) 

300-306 lap. "Ar.•aciU8hoz, Galatia jöpapjához (pontifex): "Ki mart volna csak 
nPmrég illy gyors és csodálatos változást remélni ? De azt fogjuk tah\.n hinni, 
hogy a mnnka be vtm végezve s nem gondolunk azon eszközökre, mellyekkel az 
istenteleméw hitelt szerzett magának a világban , B mellyek ll vendtlgszeretPt, R 

h~tlottak eltnk~tritflsának gondja, egy látRzólag rendes életmód 't (ÍJt mindrn erényt 

<:sak s:~:inll'ln<'k 1 nekiinit valúlum kell ar.okRt gyakorolnunlt, 
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A keresztény erkölcsöknek a legszebb bizonyitványt adja, mi
dön azokat lábbal akarván tapodni mégis utánozza. Azon haladást 
azonban nem akarta látni, mellyet a törvényes igazság a keresztény
ség befolyása alatt Wn, s a theodosianusi törvénykönyvbe fölvett szá
mos rendelvény közöl csak egy sem kedvez a természetes jog fölsz!l· 
baditandó fejJő,Jést!nek, mellyct eliidei olly dicséretesen megkez
dettck. 

"Nem elég, hogy mHgad légy feddhetetleu, illycl•llek l<ell lenuic valameny
uyi papnHk Galatikban. Oktatással s fenyegetésekkel iigyekezzél öket köteler.ui 
:orra, hogy AHásukhoz illőleg éljenek; foszd meg öket papi hivatnluktól, ha ma
guk, nejeik, gyermP-keik B csnládjailt nem hűk az istenek szolgalatllban. Értesitsd 
i í ket, hogy az áldozó p>~pnak nem szabad a szinhlLzba jilrnia, sem a csKpszékek
ben innia, sem 11ljas é~ becstelenitö mestl.lrséget gyakorolnia. A kitt engedelmes
kednek, azokat tiszteld, a töLhit üzd el. Állíts minden városhan szegényhbakat, 
hol a szegények irányál>an, vnllásra való tekint..t nélkiil, a szeretet kötelmeit le
hessen gyakorolni. A sziikség~s nlapok fedezésére elrendeltcm, hogy Galatia min
den évben harminczezer mérö gabonát s hatvanezer itcze (sestiere) bort adjon, 
me Ilynak ötödrésze azon szegényeké legyen, !dk a papoknak szalgálnak, a többi 
pedig osztnsaél< ki nz idegenek I·R kolduso!< között. Szégyen, l10gy egyetlen zsidó 
sem él koldulásból s hogy az istPutelen gnlilneiek HajAt szegényeillen kh·ül még 
a mieinket is tápláljftk, kiket mi ~ziil<séghon hngyunk ·•zenve<lni. Oktasd a hel· 
leneket, hogy a<lakozzunal< erre ; falvaik ajánlják f'ól az isteneknek gyümölcseik 
zdeugéit. Szoktasd őket ezen jMettelue s magyarázd meg nekik, hogyan gyakor
Ják azoknt elődeink , mint Homer Lizonyitja, ki Eumeost Uly~ses fogadtat!sánál 
ekkép beszélteti: Oh id~gen, én nem fogw.lnám méltotlanul a vendéget, Ita 1nindjárt 
nem is volna az, mi te : minden verulé.1Pl és sz~gényt Jupilel" kiild ; atZománycnn ki
csiny, de kedves. (Orh•0'6 Z 4!l) . 

• Ne türjiik, hogy ez a7. uj nép bitorolja 11 mi dicsőségünket, sem azt, hogy 
utánozván az erényt, mcllynek pedig köztiink van creddiju s jellegc, a mi ha
nyagságunkat s omberiaégiinkr,t gyalftzattal tetézzék; vagyis initAbb ne áruljuk el 
vallksunkat., no bccslclcnitsiik meg az i~tenek tiszteletét. Ha rólad miud<'zen l<ö
telmek teljesítését fogom hallani, öriimem igen nngy leend . 

• A kormányzókat ritkán lktogas<l meg; elég ha irni fogsz nekik; midön 
valameily városba jöm·k, egyetlen pap se mcnjen eléjök. Csak midön a templo
mokat látogatják meg, fogadják öket a pitvarbRn. Ezek se ki~értessék magnkat 
katonák által, Iumern a kinek tetszik követhesse öket; miután mihelyt átlépték a 
templom küszöbét, egyszerii magánemberekké lesznek s egyedül neked van jogod 
nekik parancsolni , igy rendelvén ezt az iMtenek. Ki aláveti magát azen tör
vényn~k, az valóban vallásosnak tannsitja magát; kik pillRnntnyira sem altHrják 
letP-nni a fényt és fclsllbLséget, azok krwélyek és telvék ostoba hiusággaL 

.t:~~·- kész vngyok a pessim1siaknt segélyezni, h11 ilk is megkérlelik az iste. 
nek ·anyját; ha ezt elmulasztják, nem csak biinösök l~szn~k, hanem, snjnálom ki
mondlmi, h-11ragomat vonjhk mRgukra. Nem szahad segitenem azt, ki gyülöli az 

isteneket. (Orf•u11. K. 73). l~rlésöl<re fogori tehilt a<lni, hogy h11 srg~ly~ml't 
akarják, minrlnyájnn egyiitt kérjt\k a>. Í.itonel< anyj flt.." 
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Hogy azonban Julián illy módon nem meggyőződésből, hanem 
a keresztények iránti gyülöletből cselekedett, tanusitotta a zsidókkal 
éreztetett kedvezése. Mindenekelött fölszabaditá öket azon különös 
adók alól, mellyeket fizetni kötelcztettek, s az ezen adók ra vonatkozó 
könyveket megégettette, a Constantius környezetében volt kereszté
nyek befolyásáuak tulajdonitván a külön megterhelést. Krisztus olly 
világosan megjósalá Jerusalem pusztulását, hogy annak romjai a ke
reszténység igazságának legszembeötlöbb bizonyítékaiul tckintettek. 
Ezen jóslatot meghazudtolandó s ezáltal a meggyőződést meginga· 
tandó, Julián megkisérle a város fölépitését, a nélkül hogy tekintettel 
lett volna azon ellenszenvre, mellyet a zsidók mindig tanusitottak az 
általa visszaállitani szándékolt istenek iránt, kik között helyet jelölt 
ki a nagy istennek (!lirar,; fiJeó;;) is. Ezen nagyon szivén fekvő szán
dékból fölszólitá főpapjakat Juliust, "a n a g y o n t is z t e l e n d ő 
t es t v é r tu 1), hogy kezdje meg uj1·a az áldozatokat, s minthogy ez 
Jerusalemen kivül nem volt lehetséges, Maria hegyére uj templomot 
rendelt épittetni, melly a zsidóknak nemzeti és vallási központul volt 
szolgálandó, s fényre fölülmuita volna azt, mellyet Constantin és He
lena a szent sir fölé építtettek. Alipius, a császá1· bizalmas barátja, 
ép olly ügyes }{öltő mint államférfiu, bizatott meg ezen terv kivitelé
vel, mellynek az lett volna czélja, hogy a galilaeiek ellenébe a vallá
sos és nemzeti lelkesülést, a zsolosmákat és kardot állitsa. A zsidó 
nemzet azon buzgalommal és áldozatkészséggel támogatá öt, melylyel 
mindig dicsekedhetett, valahányszor a haza megmentése vagy váro
sainak ujra fölépítése f01·gott fenn ; a munka mindazáltal nem fejeztet
hetett be. Jerusalem alatt terjedelmcs üregek voltak, mellyek vizme
denczék vagy gabnavennek lehettek. Azon három század alatt, 
mellyekben a város lakatlan maradt, ezen üregek gyulékony léggel 
teltek meg, mclly a mint az első munkások égő fáklyáikkal közeled· 
tek, lobbot vetett, fölrobbant s a megkezdett épület alapjait megsem
misité. A pogányok álmélkodtak ezen, a keresztények csodának 2) 

1) Ep. XXV. 
2) .Julián föltette magában , hogy Jézu~ Kris:~;tu8nak e:~;eu jövendölését: 

.Ég és föld elmulnak, de az en szavaim el nem mu.lnak" meghazudtolja, s dicse
kedett, hogy a keresztény vallás ezen alapigazságát nem ~okára meg fogja sem
misíteni. Azonban hol van azon ember, ki illy szemtelen fenyegetéscl{et szórt? 
hol van 1 Meghalt; ne keres8étek többé az élök között, Iumern a pokolban, hol 
örökös kiuokhoz vun llmczolva, mig Jézus Krisztus, ki ama jóslatot tette, az ég
ben uralkouik, uz Atya-isten jobbjún ülv<'. Milly eredményei voltak a kevély cs:l.
~;~ár kltroml!tsninak? Mi lett szentaógaérW nyelvélJill? Porrá ÓA luunuvh Hin. lll<' ly-



vették; mindnyájokra pedig teljesedése volt ez az isteni igéretnek s 
megszégyenitése a kevély istentelenségnek. 

Illy munkálatokban s az áldozatoknál eltért Julián azon gaz
dálkodástól, mellyet mindcn más tekintetben követett; s a legdrá
gább madarakat és naponkint majdnem száz bikát áldoztatott a siket 
istenek megkérlelésére ; valóban királyi bökezüséggel voltak ellátva 
a szentélyek, mellyek tulélték a pogányok közönyösségét s a kereszté
nyek buzgóságát. Milly élvezet volt az reá nézve, midön a katonák 
gyakorolták étvágyukat az istenek tiszteletére leölt áldozatokon s 
leitták magukat a szent borral•)! ünnepnapokon pedig, midiin szem
lét tartott katonái felett, azokat, kik tömjént szórtak az oltárra, meg
ajándékozá. Ezen cselekedet egyszcrtisége sokakat megcsalt, a mint 
azonban tettök bünöR voltát fölismerték, zugolódva vonultak a palo
tába, oda dobták a kapott aranyokat s fenhangon vallák magukat 
kereszt1;nyeknek ; a császár ezen vakmerőség folytán fölháborodván, 
lefejeztctni parancsolá öket s már örvendezve mentcl{ a kivégezte
tésre, vetélkedvén ki legyen az elsö, midön a császár megkegyelme
zett, azt mondva, hogy nem akarja nekik a vértanuság dicsőségét 
megszerezni. 

Ezen szólam, mclly gyakran volt hallható ajkairól, nem akadá
lyozta öt egyébiránt, hogy a bölcsészi üldözéseket zsarnoki intézke
désekkel párositsa. Rendelé, hogy a keresztények építsék föl ujra 
saját költségeiken azon pogány templomokat, mellyeket buzgalmok
ban lerontottak; adják vissza az elkobzott telkeket, s ha netalán 
azokon uj templomok épittettek volna, azok rontassanak le. Miután 
a keresztényeknek nem engedé meg vallásuk, hogy fölépítsék a po
gány templomokat, fizetésképtelen adósokként bántak velök, római 
eljárás szerint bebörtönözték s különösen sokat kellett szenvedniök 
a hatóságoktól, mellyek az önkényes szigorral a császárnak híze
legni akartak. Márk, arethusai püspök, ki megtagadott minden kár
pótlást az általa lerontott pogány templomokét·t s valóban szegény 

lyen a férgek veszekesznek, mig Krisztus jövendölé~e, igazolva hií teljesedése, 
igazolva az c~cmények által, fénylik mint a lcgneme8b érczböJ való oszlop." 
AranyszáJa sz. János sz. Babylasról. - Szent Ambms és nazianzi sz. Gergely 
állitván e tényt, még sokan élhettek, kik szemtanui voltak. Ammianus Marcellin. 
pogány és katona igy ir (XXIII. 1.) : .,Cunt itaque 1·ei joJ·titel' inslaret Alipius, 
juvaretque pT01Jinciae rector, metuendi globi flammarum prope fundamenta erebris 
ass-ultibus erumpentea, fecere locum, exustia aliqu<lt operanlibus, inaecusum ; hocque 
modo elemento destinatius repellente, ceasavít incoeptum. 

1) Julián ennek öriil XXXVIII. lev. ; Ammianus ellenben sajnálkozik a. 
fölöt.t XXII. 1:!. 
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volt, elfogatott, megvctiszi.iztetett s kitépetvén :;zakálla, miután testét 
elöbL mézzel bekenték, nwztr.lenül egy hálóLan fölkötötték fi kitették 
öt a nap hevének s a rova1·oknak. Illy hálával volt Julián az iránt, 
ki öt mint gyermeket a gyilkosok kezeiböJ meuté meg. 

Pogány papok kezelésérc bizta azon jószágukat, u.cllyeke_t Con
stantin é:> fiai a keresztény vallásgyakorlatra adományoztak i a ke
resztény egyháziakat a köznéppel egy vonalba állitotta i megfosztá a 
keresztényeket minden méltóságtól s földi előnytől s nem titkolta 
szándékát, miszerint a makacs ok ellen "ü d v ös u e1·öszakot fog 
használni 1). 

Daphnében, melly erköicstelen ünncpélyei által lőn hiressé, a 
keresztények ujra folszentelék az Apollóról nevezett prdöcskét az
által, hogy B a b y l as, Antiochia sz. püspökének földi maradványait 
oda vitték, közelében akarván hivei is temetkezni. Julián meg akar
ván tisztitni e helyet azon megszentségtelenitéstöl, melly. a jólildát el
hallgattatta, megparancsolá a szent ereklyék el vitelét, azonban ugyan
azon éjjel a daphnei imola és Apolló nagyszerű szobra lángok mar
talékává Jön. A keresztények csodát láttak benne, Julián büntényt i 
s kevésbbé gondolván ennek megállapitásával, mint megbüntetésé
vel2), bezáratá az antiochiai székesegyházat, elkoboztatá annak jó
szágait, több egyl1ázit kínpadra hurczoltatott s egyet le is nyakaz
tatott. 

Való, hogy J ulián roszal ta hi vatainokainak erőszakos tetteit, 
de nem akadályozta meg öket, sőt ollykor még jutalmakkal is hal
mozá i a .M is o p o g o n·ban tetszését nyilvánítja a syriai városok 
buzgósága felett, mellyek az első jeladásra szétrombolták a galilaeiek 
sírjait, gyöngéden fedvén csak öket, mert buzgóságból tullépték az 
ajánlott mérséklet határait. Az, mit ö ezen iratában szépitve em lit, az 
egyházi irók által talán ~ulzólag van elöadva, kik beszélik, hogy a 
pogányok a pillanatnyi diadal folytán elbizakodva, a keresztény hi· 
vekct kinozták, az utczákon vonszolt testeiket a szakácsok nyársaik
kal, a nők guzsalyokkal szurkálták; a papok és szüzek beleit ki
szakgatva zabbal vegyitették s a sertéseknek dobák eledelül, máso
kat a megboszult istenek oltárain öltek le 3). 

1
) Ep. XLII, "A><ovr:aq uiáfJa•, öket akaratjok ellen meggyógyítani. 

') Arnillianus Marcel. mondja, hogy egy ig<ln kósza hir (leviasimu.s 1"WIW>") 

ezen tüzet a keresztényeknek tulajdouitá (XXII, 13). Julian maga uem meri erő

síteni, habá.!' ravaszul gyanuaitja öket a. Miaopogon-ban 361 J. 
3

) Nazianzi Gergely, kinek ellenséges indulata Juliat• ellen igen nagy. 
Egyébanint megegyeúk abban a független Sozomenoss..l (V. 9) és Philostorgius· 
sal is (VII, ..1). 
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S mikor nyult Julián büntetét:~ekhez r Csak akkor mindig, ha a 
zavargásokat a keresztények idézték elő, a mi gyakori eset volt any
nyi szakadárnak megengedett visszatérése mellett. Igy vesztek össze 
Edessában Arius követői Valentinus híveivel, s a császár ezért pa
rancsolá, hogy koboztassanak el az egyház javai, s a pénz osztassék 
ki a katonák l(özött. A megkárosítast még gunynyal is tetézte, mond
ván : A g a l i l a e i e k n e ke m k ö s z ö n e t t e l t a r t o z n a k, 
mert miután csodálatos törvényök azt tartja, hogy 
a szegényeké a mennyeknek országa, csak az én 
é r d c m e m , h o g y e g y e n e s b u t o n s k e v e s b b é ru e g t e r
h e l t e n h a l a d h a t n ak a z e r é n y és ü d v össé g u t j á n 1). 

Ellenben midiín a pogányok György cappadociai püspököt Ale
xaoJriában meggyilkolták, Julián csak szelid fenyegetőzésekre szo
ritkozott, mcllyeket becsülésének nyilatkozataival még inkább gyen
gített ; és mintegy védelmérc a gyilkosoknak kiemeli, mint ö mondja, 
azon gonosz tetteket, mellyekkel a püspök illy boszut maga ellen föl
idézett; s végre bevallván, hogy neki kötelessége a lázongásokat 
megbüntetni, megbocsát nekik városuk alapítója és Serapis isten iránti 
tekintetből~). S ez vala bölcsészi pártatlanság! s vallásos őszin

teség! 
Ezeu György püspök, ki késöbb a keresztes hadak korában 

mint a lovagok védszentje lőn hiressé, téves utakon járt s mindig el
lene mondolt sz. Athanasiusnak. Miután György hibaiért a vértanu
ság halálával adózott, Athanat>ius ujra elfoglalta az alexandriai püs
pöki széket, bölcs buzgalommal fogván az elhanyagolt egyházak reu
dezéséhez. Nagyon természetes volt, hogy .lulián öt különös gyülö
letével tisztelé meg; tettei mindig ellenmondásban állván a csak szÓ· 
val kimondott tün'lmcsséggel, azt állítá, hogy a galilaeieknek visz
szahivatása a számüzetésböl nem jogosítja öket arra, hogy egyhá
zaik élére álljanak, s nagyon kell a felett csodálkoznia, hogy olly 
vétkes ember, mint Atbanasius, merészli a törvények szentségét meg
sérteni császári engedély nélkül foglalván el püspöki székét, s vak-

. meröségét odáig üzvén, hogy még elökelö görög nőket is keresztel. 
Ennek folytán számüzeté öt a városból, mire állitása szerint a köz
ohajtás kényszeríté; azon ban midön az egész lakosság sürgetései 
meghazudtolnák, még jobban fokozódott haragja, s Athanasiust egész 
Egyiptomból ki akarta tiltani. Panaszkodván helytartója lassmága 

') Ep. XLIII. 
') Ep. x. 
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felett, ki nem elég gyorsan hajtja végre pat·ancsait, nem titkolja egy
általán azon ohajtását, hogy nagyobb s;;;igort fejtsen ki, s kijelenti, 
nem bánná, ha a galilaeiek egész mérge Athanasius személyében ·pon
tosulna össze, hogy öt egy csapással megsemmisithessc. 

Julián türelmessége tehát csak odáig terjedt, mint minden'más 
zsarnoké, kik elnézök, mig ellenmondásra nem találnak. Azon
ban a negyvenévi uralmat megazokott egyház sokkal biztosabb áll
hatatosságot fejthetett most ki, mint akkor, midön még számra gyön
ge s elnyomott volt; s ha az elsö üldözések idejében m<'g is hajoltak 
a keresztények s engedelmeskedtek föltétlenül a hatóságoknak, most, 
midön érezték, hogy néppé lettek, egyáltalán nem voltak hajlandók 
eltürni a legnagyobb igazságtalanságot, a lelkismeret leigázását. 
Igy történt, hogy több helyen lerombolták a fölállitott oltárokat s az 
ujra megnyitott imolákat; kcserii panaszokat emeltek az egyházja
vak bitoriása ellen, mellyeket a bálványok részérc tőlök elraboltak. 
Julián, fölindulva az ellenállás folytán, megbünteté az ellenszegülö
ket sa keresztények vértanukként tisztelék haragjának áldozatait ; az 
ártatlanság érzete gyakran őszinte részvéttel volt még azok büntetése 
iránt is, kik ezt esetleg meg is érdemlék tulságig vitt ellenzésökkel; 
a mi egyébaránt szokott és természetes következménye az igazság
talan üldözéseknek. Minthogy pedig a ke1·esztények attól tartottak, 
hogy Julián még jobhan fogja éreztetni velök ellenséges indulatát, 
komoly ellenállásra készültek, melly az egész birodalmat polgárhá
horuha sodorhatta volna. Az események azonban ezt meggátolták 1). 

NYOLCZADIK FEJEZET. 

Julián és Jovianus. 

Julián, habár ezen üldözéssei a keresztények gyülöletét magára 
vonta, sok olly tulajdonnal birt, millyennel a fejedelemnek ékesked-

1) "Jnliin a kereszténység elleni vak gyülöletével , gunyol6dó s durya 
szellemével, erBs akaratával, melly Bt hadvezérré s hóditóvá tette, daczára a ta
nulmányok s a bi:Hcsészi nyugalom iránti hajlamának, sokban hasonlit Nagy• 
Fridrikhez. Ez a két lélek ugyanazon hányatásoknak volt kitéve s talán csaltis 
a korszak különbsége alkotá azon ellenmondásokat, mellyek egymásbozi hasonia 
tosságukba. vegyiilnek. Mindkettö a trónon született, gyermekségökben s ifju ko
ruld.l!m hnsonl6 :.:avarok • veszélyek környezték R legközelebbi rokonaik zsarno)>-
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nic kell. A trón nem változtatott semmit életmódjan; ruházatában 8 

élvezeteiben egyszerü, az uralkodó fontus kötelmeinek teljesítését 
szivén viselö, minden nap kihallgatáson fogadá a követeket s magá- . 
nosokat, s az eléje terjesztett fQ)yamodásokat azonnal elintézte; köz
ügyekkel foglalkozó leveleket s bölcsészeti értekezéseket irt; még 
éjeit is államügyek elintézésére forditá s a circus játékaiban is, mely
lyet pedig elődei szenvedélyesen ltegyeltek, csak akkor vőn részt, ha 
n vallásos szokás kötelezte. 

Illy hajlamok mellett milly különösen tünhetctt föl előtte a by
zanczi udvar fényüzése! Borotváltatni akarván magát, egy palota
tiszt jelenik meg nála fényes öltözetben. "Borbélyt hivattam s nem 
pénzügyi hivatalnokot (rationalem)" mond a császár, s csak most ér
tesül, hogy ezen hivatalnok tekintélyes fizrtésén s más mellékjöve-

sága fenyegette. Julián egy zltrna sziil< czellfljn, J<'ridnk egy várba záratott: az 
egyik nagybátyja, Constantina kegyetlemégétől félt, a másik kél'lelhetlen atyja 
haragjától : mindkettöt c:;nk azon sziikRégböl tartották , mert a trónnalt máS örö
köse nem volt j ezen időt mindket.tö a bölcsészet és széptudományok tanulmányo. 
zásával tölté el , épplln aazal , mi neltik leginkább tiltva volt. Az egyik erővel 
kereszténynyé neveltet.v~n, titokban mohón kapkodott a p.ogáuy sophist:í.lr munkái 
után j a másik fenyegetve atyja által, ki szoretett volna valamennyi könyvet 
megégetni, lopva jutott a tizennyolczadik század legvak mcröbb íróinak müveihez. 
Fridrik Sp•mdau várának tornyaiban Voltaíro müveinek olvasása ~!!ellett lelkesült; 
Jn lián az anti oe h iai templomban Libanius pogány sophiatát tanulm{myozta. Az 
erőszak, me Ilyet mindkettö egyenlőn érzott, l<ét egyenlőn élénk és erőteli lelket 
csak felizgatott, gyillöletet keltett bemrök aziránt, mi nekik ajánltatott, s vnkbnzgó 
ragaszkodást a tiltott dolgokhoz. Azonhan Julián hölcsészete, mellyet korának ba
bonás hite oltott belé, szigoru s rejtélyes volt j J<'ri!lriké az övének féktelenségé
vel és kérkedésével birt. Juliánnak erkölcse tiszta, agya rajongó ; Fridrik romlott 
erkölcsü és kemény,;zivü. "Miml ennek mind amannak bölcsészete csak gőgjök
nek .szolgálván, nem mcnté meg öket a hius:í.gtól. Julián a hansereg élére állítva 
hanyag viseletével, gondolkozó alakjával, tintafoltos ujj>~ival elejéute helyén ki. 
vüli sophistának tünt föl j Fridrik pedig királylyá levén , a nélkül hogy feledte 
volna az epicureusi bölc~elmi leczkóket, az elsö csatában megfutamodott. A!llonban 
Juliá.n és Fridrik csakhamar nagy tábomokokká lőnelt, bátorságuk általános bá
mulatot keltett s megh6diták katonáilt Hziveit. 

"Itt megszünik a hasonlatosság. Az egyik tizennyolcz havi uralkodás után 
letunt j Fridrik azonban bevégzé teljesen p:í.lyájht, szándékait mind végrehajtá B 

élvezé saját dicsőségét. Nem mondhatni, mit es~közlendett Julián, fegyvereivel B 

törvényeivel, mindazáltal megjegyzendő, hogy ö ellenmondásban volt s?Jáv:adával, 
hogy az ö blncsészete terméketlen s hlltrál.S volt; mig J<'ridriké, hibái daczára, a 
társadalmi haladással szövet.kczett s nllm zárt:L ki a Hzabanságot, a nélkül azonban 
hogy azt aka.rtu. volna. Julián üldözö, volt; habár nemes j J<'rirlrik türelmes, mert 
kétkedB. Julián egy pillanat niadalával B egy örült kisérlettel sietteté o. pogány 
vallás s a rllgi nézetek bukását; l!'ridrik tartós hato. lma t alo.pitott." Villemain. 

vn 10 
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delmekcn kivül husz rab~zolga s ugyanannyi ló tartásara megkiváll
tató részletet kap, hogy "ezer kocsis} körülbelül ugyanannyi hajfod
rász, nagyszámu pohárnokok, egy sereg asztali szolga és herélt, olly 
sokaságban mint nyáron juhakolban a legyek" 1) 1 lepték el finom 
márványnyal és tömör aranynyal tulterhelt 'palotáit; s hogy az asz
tal élveinek fokozására a legtávolibb vidékekről hozatták a' ritka 
madarakat és halakat. 

S mig mindezekre többet költöttek, mint a mennyibe a legiók 
tartása került, a kegyenczek serege, hogy a császári fényüzéssel ve
télkedhessék, a hivatalokat árulta s ujakat alkotott, mi által mindig 
több munkás kart vont el az ipartól és müvészetektől. 

A bölcsész uralkodó, ki megelégedett egy kopott köpeuynyel, 
s a puszta földöni alváshoz és a párisiak durva, egyszerü életmódjá
hoz volt szokva, megutáita ezen udvari visszaéléseket; azonban uji
tásaiban mértéket nem tartva, egyszerre eltörlé az udvari tisztsége
ket s a biztosok hivatalait, kik kérnekként bejárván az egész biro
dalmat, az állapotokról jelentést tőnek. Ezen intézkedés a gazdago
kat egy csapással tétienségre és számtalan családot koldusbotra 
juttatott. 

Chalcedonban külön törvényszéket állitott fel, melly azok fe
lett, kik Constantius alatt hatalmukkal visszaéltek, itéletet hozott s 
azt haladék s f'ölebbezés nélkül végre is hajt!i. Sa ll us t i us o n, a 
Kelet pr~efectusán, s az ékesszóló M a rn m e r t i n us o n kivül tagjai 
voltak N e v i t t a 1 A ~i l o n, J o v i n u s és A r b e z i o n táborno
kok, kik közől az utóbbi} talán legjobban értesülve ura szándékairól, 
a törvényszéket fegyveresekkel véteté körül, kiknek, a mint a vád
lott ellen nem volt elég bizonyiték az elitéltetésre, viharosan kellett 
ezt követelni. Eusebius, Paulus, Apodemius eunuchok, ugy látszik, 
megérdemelték a máglyahalált, mellyre ítéltettek; azonban Ursulus 
birodalmi kincstárnoknak nem volt más büne, mint hogy Juliánt sa
ját veszélyével támogatta ; számosokat ért a halál, vagyouelkobzás, 
számkivetés büntetése, kiket még az általok előbb elnyomottak is 
részvétökkel kísértek. A megmaradók ellen számos panaszt emeltek 
az egyiptomiak, visszakövetelvén azon adományozásokat, mellyek
ben részeltettek; és Julián, hogy megnyugtassa őket, napot tüz ki, 
mellyen Chalcodonban személyesen fog igazságot szolgáltatni. Tö
megesen tódultak oda az egyiptomiak, de a tengerészeknek meg volt 

1) Maru('OV\' X<Atotl\' 1 Ko t'(''~' rN otiK .J.~no·v, Dtv.lxoil\' ,'Ji rrA•lov,, ·~111; 
T:f/U1ff~OTrOtlijfl1 •·tJVOtÍ,Y.otl~ I;Trf(' "CtX\" !'·l'trt\· 11U(Irt "CIItl' 1111(ttE11w Ú E(''· LibaDiQij. 
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paranc~IJlva, hogy senkit se ~zállitsanak át j minek folytán kényte
lenek voltak az ázsiai partokon nt:u·ndni, időt, pénzt és türelmet ve
szítve, mig nem észrevették, hogy guny tárgyául szolgáltak. 

Julián általán véve szeliden bánt azokkal, kik ellene összees
küdtek, egy. ifjut azonban mégis kivégeztetett, ki azt hitte, hogy ma
roknyi, vele egykoru társaival képes lesz a birodalmat megbuktatni. 
Egyébaránt julián nyiltan a keleti despotismus ellenségének vallá 
magát, az ur czímet visszautasitá, sőt a koronáról is készült lemon
dani, azonban az isteneknek egy kinyilatkoztatása öt e szándékának 
kiviteléWI visszatartóztatta. 

A konstantinápolyi senatust felruházta azon elöjogokkal, mely
lyeket a római tanács élvezett j a clerust, mellyet elődei a m:unicipa
lis hatóságok alól fölmentettek, visszahelyezé azok joghatósága alá j 
az adók arányosabb felosztását rendelé el s a városok helyzetét ked
vezőbbé tette a curiák fölelevenitésével, mellyek a közszellem lelkét 
képezék 1) j különös kedvezményekben részesité Athent, valamint 
az epirusi és peloponnesusi városokat azon tisztelet folytán, mely
lyel nagy férfiaik iránt viseltetett 2). 

A nem egy császár által elhanyagolt kötelmek teljP-sitése mel
lett gyakran szónokolt, fOleg a senatusban, hogy ékesszólását csil· 
logtassa, mellyet különös szorgalommal tanulmányozott j még gyak
rabban jelent meg mint biró a törvényszékeken, részint kötelesség 
teljesitéséböl, részint kedvtöltésböl, hogy az ügyvédek mcsterfogá
sait megdönthesse; azonban ollykor a hév és szenvedély elragadta, 
melly n~m igen illett a biró méltóságához, a terernben lármázott, s 
egy alkalorumalmegboszankodván bizonyos parasztok ügyetlen ma· 
gukvi8eletén, kik hozzá valami kérelemmel fordultak, kirugdalta s 
megöklözé öket. 

Nem volt neki elég Antoninus dicsősége, ö Nagy-Sándoréra vá
gyott. Azt hitte, hogy nyugaton nincs nlit ta1'tania a frankoktól, ale
mannoktól és góthoktól j keleten azonban még mindig fenyegette a 
perzsa birodalom, melly ellenében a rómaiak háromszáz évi harcz 

1) 'H -r:ii~ {Jo1•A~1· tóxú~ •P•'X~ nó).•r•;l. •6-r:tv. Libanins Ot·. parent. c. 71. 
2) A keresztény Prudentius méltanyolja az ö érdemeit; Apoth. 4ó0. 

Du.c!or fortiaairnu..• armis, 

Conditor et legu.rn celebeJ-rÍmUII, ore manuque 

· Consulto'· patriae : aed non eónauttor habendae 
Religiouia, amans Irecentum milli11 divu.rn, 

Perfidus ille Deo, .Yed non et z>et·fidus or~i, 

10'~ 
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után sem voltak képesek maguknak állandóan meghóditaní Mc:;opo
támiának vagy Assyriának egy tartományát. 

Perz!iia. 
Perzsiában I. Sapornak, ki Valerian császárt fogságba ejté, 

trónutóda (271) volt fia Hormisdas (1. Ormus), a keletiek által_,a Bö
kezü (a l- H o r v i) melléknévvel megtisztelve, barátja a tudomá
nyoknak s kitünő fejedelem, .kinek értelmességét ezen mondata is 
eléggé bizonyitja : "A k i r á l y o k h a so n l i t a n a k a t ü z h ö z, 
melly bizonyos távolban melegit, közelségben 
a z o n b a n é g e t." ggy Indiával határos tartomány kormányzója 
százezer arany áru gyémántot ajánlott neki megvétel végett, ö azon
ban visszautasitá, s midön amaz mcgjegyezné, hogy még egyszer 
annyit nyerhetne rajt:1., ekkép válaszolt neki: "Ne kitu~rts i ha én 
kalmárrá leszek, ki fogja a király kötelmcit teljesíteni? s mi lesz a 
perzsa kereskedökböl, ha· én kincscimet arra fordítom, hogy elve
gyem előlök azon nyereséget J mclly öket illetn é meg ?•' 

I. Varanes (Bahram), az ö utóda (273), Manest, atyja kegyen
ezét, ki az országot lázadásra ingerlé, kivégeztette. Egyik mondata 
volt: "Az emberiességet nem lehet meghatározni, 
miután foglalatja a többi erényeknek." 

Egy folkelés alkalmával (276) meggyilkoltatván, II. Varanes 
lőn utódává, melll',knéven az Igazságtalan (Bahram al-Kalef), kit a 
magusok intései s előterjesztésci a legjobb fejedeiemmé változtattak 
át. Háboruskodott Carus császár ellen i tizenhét évi uralkodás után 
fia Narses lett örökösévé (294). Dicsvágyó rnint a monarchia alapí
tója, a rómaiak egyenetlenségét birodalrua határainak terjesztésére 
remélte fordithatni; azonban Valerius, általa elején te ugyan legyő

zetve J késöbb diadalmaskodott s öt tartományának átengedésére 
kényszeríté öt (303). IL Hormisdas elömozditá az igazságszolgálta
tást s kereskedelmet, s ennek emelésére Caramaniában egy várost is 
alapított, mellynek saját nevét kölesönzé i s mellynek összehalmozott 
kincsei a szomszéd barbárokat oda csaltaJ a mi a lakosokat .kénysze
ríté, hogy egy közelfekvő szigetre költözzenek, melly a még mindig 
nem jelentélttelen s Ormus név alatt ismeretes portugal kereskedelmi 
gyarmat. 

A nevezett királyt II. Sapor követé (310), ki, mint láttuk, (1011.), 
olly vitézül viselt háborut a rómaiak ellen saját területökön ; midön 
azonban bizva Julián császár békeszeretetében alkudozókat küldött 
hozzá, hogy békét kössenek, a császár azt válaszo lá, hogy a még füs-
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tölgö elpusztított városok romjai között nem alkudozhatik, hanem 
nem sokára személyesen fog megjelenni a Sasaanidák udvaranáL 

Miután Julián császár az előkészületeket megt"ette, hogy ezen 
fenyegetést nyomban tettekbe vihesse át, nyolcz hónappal Constan
tius halála után egy roppant hadsereg élé~ Antiochiában volt, hol a 
telet azzal tölté, hogy a pogány isteni tiszteletet megerösitse s kato
nái között jó 'hadi fegyelmet állítson elö. Antiochia azonban, habár 
élvezet-hajhászó város, de azon vallás iránt, mellynek első telepei 
közé tartozott, hün ragaszkodó volt, s a császárt utáita mint hiteha
gyottat, és megveté öt, me1·t durva volt. Minthogy több egymásra 
következő rosz aratás drágaságot idézett elő, mellyet az egyedárusi 
rendszer még nagyobbított, .Julián azon erőszakos és veszedelmes 
intézkedést tiín, hogy a gabnának olly árakat szabott, minökre még 
a legkedYezöbb idíikben sem szállott le~ és hogy a példa által buz
dítson, a piaezra maga 22,000 mérö gabnát vitetett, mit Hierapolis-, 
Colchis- és Egyiptom ból rendelt. Az egész készlet nagyon természe
tesen gyorsan elfogyott néhány gazdag üzér kiizött. Julián azonban 
azon képzelődésben volt, hogy {) a legjobb eszközhöz nyult a baj or
voslására, s nem hallgatott tiibbé a nép panaszaira, melly most in
kább éhezett mint valaha, süt 200 antiochiai senatort, kik meleg sza
vakkal ecsetelék előtte a köznyomort, börtönbe vettetett. Szabadon 
bocsáttattak ugyan, még mielött az est bekövetkezett volna, a gyalá
zat azonban már megtiirtént, s gyűlésekben és népdalokban élénken 
nyilvánult ellene a kiizvél••mény. Mindenki versenyezett annak ne
vetségessé tételében, mit a császár mondott vagy tett. Julián nem 
tudta ezen ingerkedéseket sem békésen elWrni, sem megbüntetni, 
miután maga volt azok elöidézöjc, hanem leereszkedett odáig, hogy 
a gi.myolódók ellen saját fegyvereikkel harczoljon; a M is o p o g o n
ban vagy "Sz ak á ll e ll e n s é g-"ben tudnillik, önmagát nevetsé
gessé teszi, mid<ín egyuttal az antiochiai lakosok asszonyos erköl
cseit a guny csipös fegyverével ostorozza. Ezután eltávozott a gunyo
lódó városból s egy gonosz és szenvcdélyes helytartót hagyott ott 
maga után. 

A tavasz megnyiltával (363) megindult Julián seregével s iól
váltva majd .elégedett majd vigasztalhatlan volt, a ezerint a mint a 
jósdák tÖbbé vagy kevésbbé kedvezö feleleteket adtak s a mint a po
gány istenek tiszteletét virágzó vagy hanyatló állapotban találta, roig 
végre megérkezett Hiet·apolisba, a haderők közös találkozási helyére. 
A legszebb hadsereget gyüjté egybe, minö csak valaha a perzsák 
ellen harczolt; hatvanötezer válogatott veterán a legkiiliinbözőbb ró. 
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mai és barbár tartományokból, egy szittya segédseregen kivül szá
mos, a zsoldra és zsákmányra vágyó arab néptörzs képezé e hadse
reg alkatrészeit; ezerszáz hajó biztositá az Euphratesen a csapatok 
élelmezését, ötven fegyveres gályából álló hajóhad födözé azok,olda
lát, és szám os lapos naszád szükség eset én hidak készítésére könnyen 
volt fordítható. Több római szaigálatban álló perzsa tiszt is ltöveté a 
hadsereget, kik a területi viszonyokkal s .a perzsák hadviselési mód
jával ismeretesek voltak; köztök volt névszerint Hormisdas, erede
tére Sassanida, ld kényszerítve Constantin udvaránál menekülést 
keresni, ott eléíbb részvétre tahl.lt, majd megnyeré az udvar tisztelé 
sét, s kereszténynyé lévén, érezteté most hazájával, milly veszélyessé 
válhatik a szökevény. 

A népeknek, mellyek neki segélyöket felajánlák, büszkén azt 
felelé Julián, hogy Róma. segélyzi szövetségeseit, az ö segélyökre 
azonban nincs szüksége; a saracenoknak, kik panaszt emeltek nála, 
hogy az előbbi császároktól nyert évpénzeik élvezésétől nem becsü
letes módon megfosztattak, kijelenté, hogy a harczias fejedelemnek 
csak vasa van, de aranya nincs i ezen idiíszerütlen kevélység sok el
lenséget szerzett neki. 

() nnényoJ'!!iZilg. 

Julián jól átgondolt hadi tcrvcinek Örményország volt szolgá· 
landó biztos alapul. Ezen ország Il. 'l'iridates hosszu uralkodása alatt 
(259-314) a keresztény vallásra térve, szövetkezett Rómával mind 
politikai, mincl vallási tekintetből. 1\'Ieghalálozván azon ban ezen feje
dricm ötvenhat évi uralkodás ut:l.n, Chosroc, a trónörökös, elüzetett, 
elűzettek vele együtt a keresztények is s két, a vad albánolt és Sa por 
által támogatott helytart<Í kerité a trónt hatalmába; mignem három 
év mulva sikerült Antiochu:; palotatisztnek Chos•·oet ismét ösei trón· 
jára ültetni, mellyen magát megbocsMással és feled\~ssel megerősítette. 
Egyéba•·ánt testben s lélekben gyönge lévén gyalázatos békét vásá· 
ro l t Chosroc magának, midön Sa pornak a termékeny A tropaten ét 
átengedte s magát évenkinti adó fizetésére kötelezte. Még nagyobb 
gyöngeséget tanusitott ezen korszakban Arsaces 'l'iranus. Constan
tiusnak lekötelezettje lévén s a keresztény valláshoz buzgón ragasz
kodván, természetesen gyülölte Juliánt, s midőn ez vele rabszolga
ként s mint. az istenek ellenségével bánt, ö titokban ennek megbuk
tatásán fáradozott. 

Ügyes hadmozdulattal 1) .Julián Chahoras (Khabono) foly(Jhoz, 

•) Leirjtt ezt maga egy leveléhen , mellyet Liotwinshoz intézett: . "Berea 
tanA.c~ához beszédet tartott11m 11 vallásról 1 mcllyo\rt minileuki dieRért, azonban 
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az EuphrateB mellekfolyójához ért, melly Uit•cesiumnál a két biro
dalmat elválasz~ja; a hidat fiilszedeté, hogy katonáit győzelemre 
kényszerítse, fültüzelé bátorságnkat egy beszéddel, fejenként száz
harmincz ezüst pénzt osztott ki küzütWk 's azon az uton, mellyen az 
ifju Cyrus Xenophon által leirt h:uljáratáb:m haladott, elérte a pusz
tát. Utjában sziinet nélkül nyugtalanihí. a perzsa Surena és Malek 
Rodosakes, a Gassan-törzs c·mit·je, hi.-l1edt utonálló, kik elfogva az 
élelmi szereket a kisebb csapatokat !'l az utóhadat gyakran megtá
madák. Assyriába érkez ve a háboru minden rémségét érezte té vele j 
a miért a lakosole boszuból a számtalan vizönWzési csatorna töltéseit 
keresztültörvén az egész országot egy járhatlan mocsárrá változtat
ták .. Természetesen ez nagyon megnehezité a legiók haladását, mind
azáltal előre hatoltak s legylizték Pcrisabm· vagy Anbar igen erős 

város ellenállását, melly fiildig romboltatott s mellynek nagyszámu 
lakosságából csak kétezerötszázan rnentették meg életöket j hasonló 
sors érte a bevehetiennek tartott 1\bogamalca várost, mellynek kor
mányz•)ja, ki életben hagyat~sának föltétele mellett adta meg magát, 
kivégeztetett azon ürügy alatt, hogy Hormisdas herezeget megsértette, 
ki mint hazaáruló nagyon gyiilöltetett. 

Ctesiphon közelébe!} bát·om fejedelilli palotát fölgyuj tatott; 
gyönyörii kertjeik elpusztíttattak s a vadasban ápolt különféle vad
állatok a katonák fegyverei alatt hullottak el. Nincs mit csodálkoz
nunk, ha ama tájak lakosai Juliállt tüzokádó oroszlánnal jelképez
ték 1). Tagadhatlan, hogy ő a hadj1í.rat nehéz fát·adalmait a hős ki
tartásával viselte s daczolt az ostromok és CBaták veszélyeivel, nem 
engedve a csábitó élvezeteknek, mellyeklH:l a Kelet meglepett· há
remjei kinálkoztak 2). 

senki sem tért meg, miuHm be~:tédem cMak uzokr11 gyakorolt hRIÚst, kik már el6bb is 
jól gondolkoztak. . . . Balnae, melly nevének kivételével egészen. görög város, 
Jupitert és Apollot tiszteli védisteneiüL Közelében érezzlik már a minden ol
dalról füstölgő tömj.:n illat{Lt. Én ujrmgtam örömemben ezen buzgóság felett, 
azonban ugy tet~zett nekem, hogy tnlzott, nagyon lármá~ s az áhitattal kevésbbé 
megegyező.; a valh\.si gyakorlatok töhh komolyságot követelnek; azoknak, kik az 
áldozatokat vezetik s az áldozáshf'z sziikséges dolgokat vi~zik, méltósá.gteljesen 
kell já.rdalniok s nem szabad máss11l foglalkozniok, mint azzal , mi a teendöjök. 
Illy visszlll\lések egyébaránt nem sokára. orvosolva lesznek." 

1) 'Ynér: T~~ lov).,civov T•P-•>(Itn\'· Libanius cap. Ul. 
") Julián mll.gasztal(>i 11. mnlt szAzadhan, kik 11.nnyir11. dicsérik a császAr 

szüzességtlt, Mammertinusra hivatkozv11., ki XI. Panegyricnsllban, 11 csAszAr AgyfLt 
a Vesta-papnő tisztasAgávai basonlitjn össr.e, elfeledttik, hogy Cltrysoslomv.a (In 
gent.) és naziami (}ergelv (Orat, JV.) ellentétPM állit.á~át Ammianu.f Marcellinu.~ 
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Ctesiphon felé irányozván mozdulatait, Seleucia romjai között 
táborozott t); innen egészen vár~tlanul átkelt a Tigrisen s megro
banta az ellenséges hadsereget, s kizttákmányolván táborát egész a 
főváros falai alá üzte. Azonban a hálaáldozatok közepett, mellyekkel 
ezen fényes győzelemért a hadistennek adózott, borzasztó cHijelek 
rémitették meg öt. Az örmény segédcsapatok megszökése megaka
dályozá várva várt többi szövetségeseinek csatlakozását, melly ok
ból elveszett dolognak kellett tartania Ctesiphon bevételét is, melly 
már előbb három ostromot állván ki, a védelem módjában elég ta
pasztalatokat szerzett magának. Sapor, ki nem volt a rómaiak illy 
gyors hadmüködésére elkészülve, még nem gyüjté egybe a satrapák 
vezetése alatt várt különféle csapatokat s elszomorodva az öt ért 
megaláztatás fölött, hajait tépdeste s fejét hamuval behintve a földre 
borult s kéne Hormisdast, hogy eszközöljön számára békét Julian
nál; azonban a császár megtagadá a békét, visszaemlékezvén, hogy 
Nagy-Sándor épen ugy bánt Dariussal, s fölöttébb bizván. Maximus 
jóslataiban; De találkozott egy perzsa, ki hazája iránti szeretetböl 
magára vállalta a veszélyes feladatot, hogy behizeigés által csalja 
meg Julián császárt, kit reá beszélt, hogy üldözze Sapor seregét az 
ország belsejébe, égesse el saját raktárait s hajóhadát, mellyeket a 
legnagyobb veszélyek között annyi távolságról hozott magával, s ne 
tartson meg egyebet tizenkét hajónál hidak építésére s husz napra 
való élelmet. 

Juliáu követve ezen áruló tanácsot előre haladt, azonban min
denfelé csak elhagyott sivatagot talált; a termékeny mezőket, a gaz
dag falvakat füstölgő pusztákká változtatta a hazaezeretet vagy a 
kényur parancsa; az életrni !lzerck napról napra szükebbek lesznek; 
hamis és ravasz l{alauzok mcllett a hadsereg mozdulatai mindig ve
szélyesebbekké válnak s csak számos csalódás után ismeré fel a csá
szár a perzsa árulását, ki ekközben szökéssel menekült a büntetés 
elöl. Sem emberek, sem istenek hem segitének többé a hösön, ki még 
kevéssel ezelőtt Hyrcania és India meghóditásáról álmodozott, most 

is megerBsiti, ki gunyol6dik a cs!szár nöi kisérate felett (XXII. könyv). Azonkivül 
tudjuk, hogy egyetlen fia, mellyet neje Helena szült, Eusebia csllsz!rnö parancaha 
a dajka által megfojtatott (Ammianm XVI). Azonban Julián császár három évvel 
Helena halála után (363) irt egyik levelében fiair61 beszél (Ep. XIV.). Codinus 

.Konstantinápoly régiségei" czin•Ü munkájH.ban említést tesz Ju!iánnak s fiainak 
emelt szobrokr61. 

1) A halljáratot Ammianus a kRtona lelke.•rllés~vel R 11 szemtnnít igazság-
~~crctetth·el kimeritöen kirj••· 
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kétségbeesetten látta, hogy miudezen szerencsétlenségnek ö az oka s 
kénytelen ismét a Tigrisen :atkelni; a tízezer visszavonulásra emlé
kezvén elhatározá mint ezek 1 hogy a Carduchok országába töre-
kedjék. · 

A rendetlen csoportok, mellyek öt eddig utjában nyugtalanítva 
szüntelen körülrajongták, most roppant hadsereggé tömörültek, hogy 
vágják el visszavonúlását. Ezen számtalan s élelmi szerekkel jól ellá
tott könnyü fegyveres lovasok a rómaiakat körülvették, mig ezek, 
kényszerítve lévén visszavonulásközben harczolni, s egyszersmind 
fegyverekkel s poggyászszal megterhelve olly nagy szükséget szen
vedtek, hogy mindent a katanáiknak adtak, mit teherhordó állataik 
élelméböl elvonhattak. Julián nem akart jobb sorsban részesülni, 
mint legutolsó katonája: azonban a babona, melly öt fölbáboritá, hogy 
a koronát magához ragadja, annak elvesztésével fenyegeti öt. Éjjel 
látja a birodalom nemtőjét 1 melly fekete fátyollal fején s a bőség 
szarujával távozik a császár sátrából j megborzadva rohan a sza
badba, s maga elött egy rémképet lát a bősz Mars isten alakjában, 
kinek haragját azzal kelté fel, hogy boszuságában egyszer megeskü
dött, miszerint nem fog neki többé áldozni 1). Az etrusk haruspexek 
egyhangulag azt tanácsolják, ne bocsátkozzék ütközetbe j azonban 
hogy kerülje azt el? Viradatkor támadnak a rómaiak (363 jun. 26), 
s az első sikertől fölbátorítva üldözőbe veszik a perzsákat j ezek 
azonban szaladtokban biztosan irányozva dárda- és nyilzáporaikkal 
elárasztják a rómaiakat, mellyek egyike a császárt épen mellben 
találja. 

Juliilo hRiáln (363. junlus 26.) 
A csáRzár sebe, kit azonnal sátrába vittek, halálosnak bizonyult; 

ö azonban eszméletre jövén, barátaival mint Sacrates a halál felől 

beszélgetett s elmondá, milly édes neki e pillanatban visszaemlékezni 
élete tisztaságára, s meghalni mint király, nem titkos összeesküvések, 
nem zsarnoki erőszak, sem hosszas betegség folytán j milly jól esik 
neki szerencsét kivánhatni a rómaiaknak egy erkölcsös uralkodó 
alatt. Ő, ki vigasztalá barátait s biztatá, hogy ne siratnák öt, Anato
tius halálának hirére sirva fakad j majd elmélkedett a lélek termé
szetéről s saját lelkéről, melly rövid időn vissza fog térni a csillagok
hoz, honban eredetét vette, hogy egyesüljön velök; s meghalt, mielött 
elte harminczkettedik évét elérhette volna 2). 

1) Amm. Marcell. XXV. 2. Augustus caA.szár is egyszer nem i.ldoztatott 
Neptunnak, mivel hajóbada kétszer veszélybe jutott. 

') Nom 11<lhatunk Jaitelt Ammitum~ MarcellinnRnllk, h11bár mint szemt11nn ÍR 
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Julián életében nem gondolt arra, hogy utódot válaszszon, ki 
maj dan az ő terveit folytassa j halála előtt sem akart senkit kij elölni, 
nehogy azt, mint magát kifejezé, a sereg elégedetlenségének tegye ki, 
ha talán ennek nem tetszenék, s kihalván vele magva az uraikodó 
családnak, egyátaJán nem volt senki, ki származásánál, állásánál s 
általánosan elismert érdemeinél fogva a trónra igényt tarthatott volna. 
Minthogy azonban elkerülhetlenül Azükséges volt az ellenség köze
pett a legiók számára vezetöröl gondoskodni 1 Claudius Jovianus, a 
testörsereg parancsnoka 1 császárrá kiáltatott ki s a császári jelvé
nyekkel feldíszítve fogadá a legiók hilségi esküjét (36:-3 jun. 27). 

Jovláo. 
Jovián 32 éves volt, szép, szeretetre méltó, vitéz, nem dicsvá·· 

gyó, hü keresztény, a nélkül azonban, hogy e szép tulajdonok meg
menthették volna a kéjelgésre való hajlamátóL Habár a megelözö na
pon vivott ütközet, mellynek csak az éj vetett véget, a perzsákra 
nézve kedvezőtlenül ütött ki, Jovián mindazáltal a visszavonulás foly
tatását parancsolta a római tartományok felé. Azonban Julián halálá
nak hire a perzsákat v3lm1erökké tette, s a rómaiak az éhségtől gyö
törtetve az ellenség s a Tigris közé szol'Ultak. Békekötésröl kezdtek 
tehát beszélni s maga a Surena vitte meg a táborba a békeajá.nlato
kat; azonban Jovián, a helyett hogy az ellenségeskedések megszünte· 
tésének idejét a visszavonulásra felhasználta volna, egy helyben ma
radt, és serege fölemészté a ·kevés élelmi szert, mig Sapor készakarva 
·huzta halasztotta az alkudozásokat, mignem végre kényszerítve látta 
magát lealázó de elkerülhetlen föltételeket elfogadni. Ezek szerint a 
rómaiak köteleztettek a Tigrisen túl birt öt tartomány, a vitéz Nisi
bis város s több más eröditett hely visszaadására, mellyek lakosainak 
megengedtetett szabadon elköltözni j ezenkivül Örményország kirá
lyát ki kelle zárniok szövetségökböl s harmincz évi fegyverszünetre 
kötelezniök magukat. 

A visszavonulás mindamellett nem történt nagyobb biztosság
gal, mert a rómaiak csak kevés naszáddal rendelkeztek, mellyek Ju
lián szet·encsétlen pat·ancsa daczára el nem égettettek j a Tigrisen 
való átkelés olly sokáig tartott, hogy a katonák közöl számosan köny
nyen összeillesztett tutajokon, tömlökön, sőt lovon is megkisérték az 

sz61, hogy "' csbzé.r, haléola ell!tt még a neki tulajdonitott értekezést tartoUR 
volna; sem Rzon szenvedélyes hagyomAnyoknRk , mellyek szerint Julian elesté
ben kiflltottA. : "Gyllztél, gRiiiReus !" R bor!lírw:tó lelkii~meret.i fnrdR\fiRok között 
)init el. 
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átkelést, ami az arabok szüntelen támadásai mellett annyi ember éle
tébe került, mennyit a legvéresebb harczban is alig lehetett volna 
veszteni. Alig kelt át végre a hadsereg, s ime már is uj veszélyekkel 
kelle 'megküzdenie Mesopotamia sikjain s a barátságtalan pusztán, 
mellyen sem egy szál fü, sem egy csUpp viz nem volt található; éh
ség és kimerülés borzasztóan megritkiták a hadsereg sorait, s utjának 
rémítő nyomait luítramaradt hnllák jelölék, migcsak Nisibis városban 
nem talált menedéket. 

A visszatér·őket megelőzé a birodalomban .Tulián halálának hire, 
mellyet némellyek örömmel, mások a fájdalom érzetével fogadtak. 
A nagyszerü elöké!lzületek , Julián vitézsége, maguk a jóstatok s a 
bizalom a rómaiak szerencséjébe sokakban olly meggyőződést táp
Jáltak a győzelem iránt, hogy még a hadsereg mozdulatairól s hollé
téről hiányzó hírek sem nyugtalanitották. A mint azonban a való 
közzetétetett, Carrac lakosai a szerencsétlensr\g hírnökét kövekkel 
fogadták: minden jó polgár megbotránkozott azon szerzödésen, 
melly a római birodalom első törvényes teriilet-átengedését tartal
mazá 1) s a birodalmi határokat a védelemtől megfosztá. Különösen 
leverő volt Nisibis lakosainak sorsa, kik annyi vitézség és szenvedés 
után kénytelenek voltak a perzsa iiZolgaság vagy számkivetés között 
választani. Kérték a császárt, engedné meg, hogy ök maguk tovább 
harczolhassanak ; igérték, hogy kiviván saját vérökkel szabadságu
kat önkénytesen Róma uralma alá fogják magukat vetni; ö azonban 
nem egyezett bele, az eskü és !lzcrzfídések szentségét hozván fel okul 
s elrendelé, hogy a várost három nap alatt üritsék ki. A szerencsét
lenek, kiknek vigasztalhatlanságát könnyebb elképzelni mint leírni, 
Amidába (Diarbekir) menekültek, melly csakhamar felvirágzott s 
Mesopotamia fővárosává lőn. Hasonló szomoru jetenetek adták ma
gull;at elő a többi megerősített helyeken s az öt tartományban. 

A hadsP.reg áJtal kitüzött l a b a r um jelenté az igaz Isten tisz
teletének visszaállitását; s Jovián meghagyá a praefectusoknak, hogy 
gyüjtsék egybe a templomokban a hiveket s biztosítsák öket az ő 
védelméről. 

A bálványimádás, melly Julián iránti engedelmességből vagy 

1) Szándékosan használom a töroényea kifejezést, mert Ammianus Marcelli
nus és Eutropius általánosan odavetett ál\itása, hogy ö volt az elsö császár, ki az 
ellenségnek r6mai területet engedett át , épen ezeil általánosságban alaptalan. 
Hadrián s~kkal többet engedett át, Aureliim a Trajan által elfoglalt Dnnántnli ré
szeket, Diocletián az Aethiopiu és Egyiptom határain fekvéí nagy teriiletet és vtlgrP 
jóval ezek elött Tiheri11s u Dnislls h6ditmányuit. 
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engedékenységböJ hozatott életre, örökre letünt; a templomok ön
kényt becsukattak, az áldozatok megszüntek j a bölcsészek levették 
szakállukat, letettéli: a köpenyt s hallgattak. Libanius, höse első győ
zelmeinek magasztalőj a, a mint halálának hirét hallá véget akart 
vetni életének, de csakhamar eszébe jutott, hogy az istenek őt azért 
tarták meg, hogy a császár tiszteletére halotti beszédet tartson, mit 
ö meg is tőn. "Oh szerencsétlen fi:ildmüvesek, igy kiált föl, hogy fog
nak titeket zsarolni ugyanazok, kiknek védenWk kellene j hogyan 
olvad le a senatusok hatalma s nem marad más csak árnyéka! Sze
rencsétlen elnyomattak sohajai, hasztalanul hangoztok a levegőben. 
Örüljetek oh celták l vigadjatok oh scythák! jármotok kett~ van törve, 
szabadok vagytok." Tovább folytatva, tekintet nélkül a császár utód~ 
jára, elestének okát a galilaeiekre tolja s ügyekszik megboszulásuk
nak sziikségességét mutogatni. "Oh kérlelhetlen sors, oh kegyetlen 
istenek! miért sujtottátok illy barbár halállal a birodalom dicsősé

gét? nem inditottak meg titeket az ő lángesze, isteni ékesszólása s 
rendkivUli igazságszeretete? Egy időben meg volt engedve a költök
nek annak föltevése, hogy az igazság, elhagyván a földet, az istenek
hez repült j miért nem képzelhetnők mi ma, midőn kegyetlenségtek
nek illy bizonyítékát látjuk, hogy az eltávozott az egekböJ is, és se
hol sem létezik többé?" 1). 

Azt hitte, hogy veszély fogja érni bátorságaért, melylyel Ju
liánt s az isteneket magasztalá; Jovián azonban nem bántotta, vala
mint elö,dének pontifexeit sem j s nagy megelégedésünkre szolgál 
annak kimondása, hogy a keresztények a szenvedett tiirelmetlensé
get s elnyomatást nem boszulták máskép mint örvendezéssel, melly 
ugyan nem tartá meg szarosan a szeretet határait. Nazianzi Gergely
nek két beszéde maradt fenn, mellyek egybehasonlitva Libaniuséival 
azt tanusitják, hogy egyik rész sem volt ment szenvedélyektöl s elő
itéletektől, azonban egyszersmind ép olly erőteljes ékesszólást mint 
bölcs tanácsadást tüntetnek föl. "Népek, ,halljátok szavaimat; lakosai 
a földnek, hallgassátok beszédemet j mintegy a világ közepére hely" 
z ett magaslatról kiáltok hozzátok, vajha szavaim a világegyetem 
minden részébe eljutnának ! , . . Az, a ki megöletett, nem az Amorr
heusok királya, sem Og király, gyönge fejedelmek, kik elnyomták a 
kis Judaeát; hanem a ravasz kigyó, a hitehagyott, amaz idegen szel
lem, Izraelnek s a világnak amaz ostora, kinek haragja mindenfelé 
mély nyomokat hagyott maga után, kinek ocsn,tány ajka merészelt 

1) Ep. 396. 
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a Magasságbeli ellen nyilatkozni. - Öltsetek magatokra ujt·a szelle
met, Nagy-Constantinnak hamvai ! s ha a sirban még némi érzés 
marad, hallgasd még, oh hös lélek, szavaimat! Keljetek ki szavamra 
sirjaitokból mindnyájan, kik Jézusnak hü azoigáiként kormányoztá.
tok a ~irodalmat. Azon fejedelem, ki dicsöségben felülmulta vala
mennyi elődét •), mcnnyire csalatkozott utóda megválasztatásában! 
Mint keresztény, a nélkül hogy tudta volna, Krisztusnak legnagyobb 
ellenségét növelé, s vak és kigunyolt jótékonyságát ollyanra paza
rolta, ki azt az emberek között legkevésbbé érdemelte meg." 

Bizonyítja, milly örült volt Julián szándéka olly vallást meg
semmisiteni akarni, mellynek látszólagos együgyüsége diadalmasko
dott a világ bölcsci fölött, mellyet annyi vértanu drága vére pecsé
telt meg, annyi remete erényei, olly számtalan csoda fénye s minden 
földi élvezet megvetése olly magasra emelt. "Nem látta-e ö be, da
czára éles eszének, hogy ha előbbi üldözések mulólagos nyugtalansá
gokat idéztek elö, az immár uralkodó kereszténység többé nem tá
madtathatik meg a nélkül, hogy az egész bit·odalom meg ne ingat
tassék, a nélkül, hogy borzasztó fölforgatások elő ne idéztessenek s 
olly szarencsétlenség ne következzék, minötől a római név legmaka
csabb ellenei sem mertek volna álmodni 'l" 

A veszély torkából mcnekült keresztényeket egyazersmind sür
getőleg fölhívja, hogy örömüknek nem személyök fölpiperézésa s fé
nyes öltözetek, ünnepélyek s vendégeskedések által adjanak kifeje
zést, hanem higgadt örvendezés, a tisztaság benső megelégedése, a 
szent gondolatok világa, s a lelki táplálék asztala körlili gyakori gyü
lekezés által ; tanácsolja nekik, hogy ne boszuljak meg magukat a 
pogányokon, hanem mulják felül öket szelídségben; ne ohajtsák, hogy 
ezek most annyit szenvedjcnek, a mennyi szenvedést nekik okoztak, 
hanem bizzanak mindent Isten itéletére s engedjék át a nyilvános tére
kens a szinházakban lármázó népnek, hogy öket mllggyözzék té
vedésökröl2). Azután az eretnekekről emlékezvén, fölkiált: "Miért 
hiányzik a nyáj egy része ezen családi ünnepélynél? Adná Isten, 
hogy teljesen. együtt lenne! Még nem régen velünk együtt énekel
tek testvéreink tiszta s Istennek kedves hymnusokat; közöttünk mu
latva hódolataink által kitüntettük öket; hogyan van, hogy most rög
tön eltávoztak, hogy gyülekezeteinkből kiváljanak s tőlünk eleza
kadva énekeljenek ? Hogyau van, hogy az általános öröm s a diadal 

1) Constautiust meg ueiD illető magasztalás. 
2) Orat. lll. és IV. 
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kiizössége nem szolgáltat nekik alkalmat a gyözelmet velünk együtt 
ünnepelni? A szeretet mét·sékli a panaszokat, mcllyeket a buzga· 
lom nyilvánithatott s a visszatértök iránt táplált remény enyhiti a 
szemrehányások élességét, mellyekkel öket illetnünk kellene. Habár 
ezen beteg de mindig kedves tagok a testet, mellytöl különyáltak, 
most eléktelenitik is, mégsem szabad feled[lünk, hogy volt idő, mi
dön vele együtt csak egy egészet képeztek 1). 

Jovián mindig hü maradt ezen mérsékeltséghez j az egyházak
nak, a clerusnak, az özvegyeknek és a magukat Istennek felajánlt 
szüzeknek visszaadá az adó s más szolgálati kötelességek alóli ruentes
ségéi, megtiltá, hogy az utóbbiak eröszaltkal vagy csábitás utján há
zasságra kényszerittessenek e visszahívá a számüziitt püspököket: de 
nem üldözé a pogányokat sem, s habár a roagiát és más babonát meg
tiltá, bántatlanul hagyá mégis a pogány istenek tiszteletét és az előde 
által kinevezett papokat, valamint egyáltalán annak barátait és tisz
telőit. Thernistius öt e· miatt magasztalja egy dicsőítő beszédben, 
mellynek egy helyét kiemeljük, mivel a politika és bölcsészet leg
égetöbb kérdéseit érinti. "A te nagy buzgóságod s az emberek iránti 
szareteted leginkább a vallás visszaállitása körüli törekvéseidben 
nyilvánultak. Te egyedül érted, hogy a fejedelmek nem mindig kény
szerithetik alattvalóikat j hogy némell y dolgok ·a hatóság és erőszak 
alól kiszabadítják magukat s nem félnek a parancsoktól s rendele
tektől. Ezek közé tartozik az erény s föleg az istenek és a vallás 
iránti kegyelet, mellyeknek követésére nézve, hogy puszta látszattá 
ne sülyedjenek, a fejedelmek szabad akaratot kell, hagyjanak min
denkinek. Ha te a törvény erejével nem vagy képes eszközölni, hogy 
valaki szive vozalma ellenére téged szeressen, annál kevésbbé vagy 
képes neki ájtatos és vallásos érzelmeket kÖlcsönözni. A ki az embe
rek rendeletei előtt remeg, mulólagos kényszer alatt áll, s az ijedel
met, mellyet valamely idő előidézett, a következő ismét elroossa. Az 
lsten tiszteletének nem gyakorlása tagadbatlan bűn, mi mindazáltal 
a hatalom befolyása alatt állunk s vallásbeli meggyöződéseinkben a 
templomokban, az oltároknál s a szent áldozatoknál változékonyab
bak vagyunk rnint az Euripos hullámai. Te nem cselekszel igy, isteni 
császár j hanem mint tényleges és örökös feje a birodalomnak tör
vény által szabadnak nyilatkoztattál minden vallási s az istenség 
tiszteletére vonatkozó dolgot 1) i követvén ebben Isten példáját, ki 

1) Első beszéde JuliAn ellen. 
') Ezen törvény nem fordul ugyan elö a theodosiUsi t·odexben , itt azolJ-
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minden emberbe a vallás iránt termész~tes hajlamot olLván, ruindcn
kinek szabad tetszésére bizta tisztelése módjának megválasztását A 
ki e tekintetben et·öszakot haöznál, az megsért egy, magától az lsten
től engedélyzctt jogot. Cheops és Cambyscs törvényei alig birtak olly 
hosszu élettel mint ezek magok ; lsten intézménye s a te törvényed 
fenn fognak állani, mert megengedik, hogy mindenki szabadon vá
laszthassa magának az utat, a mellyet legjobbnak tart az ájtatosság 
gyakorlására. Scm vagyonelkobzások, sem sanyargatások, sem vas 
sem tüz nem semmisíthették meg e jogot; mert testeink hatalmad
ban vannak s megölethetsz bennünket, de a szellem elrepül s magá· 
val viszi a megszabadított lelkiismeretet, bármilly vallomást kénysze
ritettek legyen ajkainkra .... Illy törvény nem kevésbbé fontos mint 
a perz_sákkal kötött szerzödés ; ez megengedi, hogy a barbárokkal 
békében , amaz hogy egymás között háboruság s egyenetlenségek 
nélkül élhessünk t). 

A türelmességet megtapsolni csak a gyengék sajátja; azonban 
a pogányok tényleg soha sem mutattak hajlandóságot vallásukért 
életöket koczkáztatni ; egyébaránt ezen szavak meghazudtolják 
azokat, kik Joviánt üldözéasel vádolják. A különbözö vallásfeleke
zetek püspökeitől körülvéve, mellyek mindegyike magának szerette 
volna öt megnyerni, Jovián a, katholikusok mellett nyilatkozott s a 
hetven éves Athanasius püspök iránt nagy tiszteletet tanusított, ki 
visszavonultságából cliíjött, hogy elfoglalja székét, s az uj császárt 
megeröditv~n a hitben neki hosszu uralkodást jósolt. Azonb1m a jö~ 
vöbe nem láthatott. Habár a csapatok hét havi szerencsétlen hadjá
rat után teljesen ki voltak rnerülve, Jovián mégis sietve akarta elérni 
Konstantinápolyt, hogy megelözhesse netalán támadható vetélytár
sát; azonban alig ~smeré el öt a birodalom, egy éijel hirtelen meg
halt Dadastanumban, (Bithynia és Galatia határszélén), némellyek 
szerint mértékletlenség, mások szerint dermeuet folytán, mig végre 
sokak állitásaként árulás következtében, miután hét hónapig s husz 
napig uralkodott volna (364. febr. 15. ). 

ban olly bizonyosan állittatik , hogy lehetlen létezésén kételkedni. Az egyUzi 
ir6k nem Sfl6itak r6la, épugy mint Themi_l!ltins e helyett a kereszténység vissza
állitását hallgatátisal mellözi. 

') 'Fhemiatius, Orat, V. 



KILENCZEDIK ~JBZET. 

V a l e n t i n i á n és V a l e n 8. 

A birodalom tiz napig uralkodó nélkül volt, végre midön a had· 
sereg Nicaeába érkezett s Sallustius másodszor is visszautasítá a neki 
felajánlott koronát, a csapatparancsnokok V alentiniá.nt ültették a csá· 
szári trónra, ki eredetére pannoniai, ügyes, vitéz és bátor hadvezér s 
külsejére szép férfiu volt s leginkább birt a választott fejedelem tu· 
lajdonságaival. Kora ifjuságától kezdve katona lévén teste a folyto
nos gyakorlatok s a mé"rsékelt életmód folytán meg volt edzv~ j szel
lemét azonban elhanyagolta, habár veleszületett ékesszólási tehetség
gel birt. Julián császár kiséretével egyszer egy pogány templomba 
lépvén, a pap, ki a jelenlevöket 11zentelt vizzel megüntözé, néhány 
csöppet Valentinián köpenyére is öntött, mire ez köpenyéről a szen
telt vizet lerázván a papot arczul csapta; - a császár megparancsolá 
neki, hogy válaszszon az áldozás vagy számkivet~ között, V alenti
nián nem habozott. A császár más ürügy alatt áttette öt ~hebaisba j 
de csakhamar ujra kegyelmébe fogadla s előnyös vezénylöi állásra 
nevezte öt ki a perzsa hadjáratban. Innen visszatérve, a nélkül hogy 
kereste vugy sürgette volna, negyvenhárom éves korában a kormány
záara Dieghivatott. 

Két megjegyzést nem lehet mellöznünk: az első az, hogy Jo
vián és V alentinián már többé nem az egész hadsereg, hanem csak 
a csapatföoökök által választattak meg, kik azután csupán a kikiál
tás végett mutattá.k be öket amannak ; miután a hadsereg, melly leg· 
inkább zsoldos barbárok- vagy kalandorokból állott, keveset gondolt 
azzal, ki fogja átvenni a birodalom kormányát, s igy keletkeztek 
azután a választásoknál az ármánykodások. A máso~ik megjegyzés 
a hütlenséget illeti, melly a szerzödéseknél annyira uralkodóvá lett, 
hogy még a törvényesség álczájának megta1·tását sem tartották többé 
szükségesnek : mit egyrészt a barbá1·ok jellemének, kikkel háborul 
viseltek, másrészt pedig az állam politikai fcslettségének, a végleges 
bukás előjelének s okának kell tulajdonítanunk. 

Valamint J ovián ünnepélyes bcigtatását tüzáldozatoknak kellett 
megelőzni, ugy elhalaszták most a Valentinianét a szökönap utánig, 
mellyet szerencsétlennek tartottak j ezután közmegegyezéssel kiki· 
áltatott (364 febr. 26.). A birodalom roppantterjedelme folytán szük· 
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ségét ke1,dék ét·ezni két uralkodónak, rnclly okból a hadsereg köve
telé, hogy választana még magának egy társcsászárt Egyik elszánt 
csapatfónük e szavakat intézte hozzá: "H a cs ak rn a g a d r a g o n
d o l s z , v á l a s z d fi v é t' e d e t ; h a h a z á d r a, a z t, k i rn e g
ó r d em l i." Valentinián e miatt nem haragudott meg, de Augustussá 
nevezé (marcz. 8.) saját fivérét, a 36 éves Valens t, egy gyönge, fé
lénk férfint, kinek nem volt egyéb érdeme, mint hogy szereté fivérét. 

Naissosba.n a két császár megosztozott a birodalmon ; az ifjabb
nak Kelet kormányzása, az idősbnek IIIyricum, Italia, Gallia jutott, 
tehl\.t mindaz, mi Görögország, a caledoniai falak s az Atlashegység 
határai közé esett.; megtartván az eddigi közigazgatást azon külön
séggel, hogy ruost két udvar s két testö1·sereg volt, az egyik Milanó
ban, a másik Konstantinápolyban. 

Valentinián legfőbb gondját a közigazgatási intézmény javítá
sára forditotta s mindenkit felszólított, hogy őszintén nyilatkozzék 
annak hiányai felül ; számtalan panaszt emeltek nála a miniszterek 
elien, kik Julián hiszékenységével s gyöngéivel visszaéltek; Maxi
mus és mások pénzbeli s testi büntetésekkel lakoltak ezen kihágá
saikért. 

A konstantinápolyi senatushoz intézett beszédében kifejté Va
lens, milly szerencse az az alattvalókra, ha olly fejedelmeik vannak, 
kik távol a puhaságtól s a hízelgők seregétöl veszélyek s aggodalmak 
között nevekedtek, s hogy valameily államnak jobban árt a titkos 
feladók önkénye, mint a barbát·ok támadása 1). De ha szándéka is volt 
szép szavait tettleg érvényesíteni, megzavará őt a kitört lázadás. 

Procopina liazadása. 
Procopiust, ki Julián alatt előbb tribun, majd notarius volt s 

Joviánnal parancsnok l\fesopotamiában, a hadsereg Julián utódjaut 
ohajtotta; Jovián azonban el tudta öt távoli taní, reá bizván az elhunyt 
császár hullájának kiséretét s a temetési ünnepély rendezése iránti 
gondoskodá~t. Pontos engedelmessége fölmenté őt minden gyanu 
alól s visszavonultan élt Cappadociában, midőn a két császár befoga
tási rendeletet adott ki ellene. Procopius menekült s Bosporus vidé
kére érkezve ott rejtekben élt, mignem megunván az örökös aggo-. 
dalmakkal s veszélylyel járó életet elhatározá magában, hogy trón
követelőkép lépend föl. Titokban Konstantinápolyba ment (365) ; 
egyedüli megbizottjai egy herélt és egy senátor, azonban reményre 
jogosítja azon elégedetlenség, mellyet a népben Valens tehetlensége 

1) Thernistius emlitést. tesz rólo. ,a két jitJifr' czimü beszédében. 

Yll ll 



162 

s· durva uliJdura s ipjanak, Petronius aewüonJ<tk telltotlensége elií
ideztek, ki nyiltan beszelt azon t~zándékáról, hogy az Anrulián korá
ból tizetetlen maradt adóhátralékokat bchaj~ja. A katonái{, kik Galli
ából nz ujra fenyegetőző perzsák ellen vonultak , hnjlandókuak mu
tatkoztak Procopiu:s it·ánt, mivel ez .J u lián császárnak rokoni} volt; 
ki ia kiálták öt Auguatmmak s tömegesen fegyet·ok kiizött vitték öt a 
senatus ba és a császári palotába (szept. 28). 

A fölkelésekhez nem szokott konstantiuáplllyi nép elejéute nyu
godtan viselé magát, a mi Procopiust könnyen bátortalanná tehette 
volna j azonbau a hízelgések, az utánzási vágy, a hoszú s az njitás 
viszketege csakhamar részét·e vonák az egés1. népet, melly első meg
lepetésében teljesen határzatlan vala; a szövetséges góthok is mind
járt me ll ette nyilatkoztak; Bithynia, Ázsia, 8yzicus elismerék csá~ 
szárokul j az ö elnyomását•a kiküldött herculei és jovii legiók a lázadó 
lobogóját tüzték föl; n perzsa Hormisdas pt·oeonsullá neveztetett Iti; 

. Faustina, ConstantitHi özvegye, lelinyával a bitorló védszárnyai alá 
helyezé magát, mi által az ügy némi szentesitést nyert azok szemé
ben, kik épolly til'.lztelettt;)l viaeltettek Constantin nemzedéke, miut a 
milly gyülölettlll az ismeret1eu eredetii pannoniai iránt. 

A megrémült Valew~ tmh· hajlandó volt a hibort Je,·et~li j azon
ban hivei fölbátoriták s a közvélemény előtt nagyon sokat nyert az· 
által, hogy a Kelet feletti praefectusságot visszaadta Sallustiusru.k; 
végt·e sikerült neki a régi katonák segélyével Procopins rövid sze
renclléjet megsemmisíteni, ki két c~atában legyőzetvén ehh·ultatott s 
lefejeztetett (366. máj.). 

Ezen lázadás számos törvényszéki üldiiztetések..c :-~zolgáltatott 

alkalmat 1) j valamint a magia is, melly ellen az uralkodó testvét·ek 
igen szigoru törvényeket tettek kiizzé. A róm~iak m;ndig féltek a 
magusoktól 8 botlzorkányoktól s epen ezért tanácsaikért folyamod
tak, kikl-öl azt hitték, hogy képesek az elemek rendét megzavarn i, 
szerelmet vagy gyíi.löletet ébre::~zteni, a jöviít megjósolni, az életet 

') A történé:lzek állitásn 'Z'~I'illt mirHl kivégezteti<.' Pr<><">piu~ harátait. 

Azonban Thernistius .,tr•(!• .:r,iv ~T:I')''l•oT:r<>v" pnnegy•·icu~llban igy Rznlott n csá
BI!árhoz! Periclee dicsekedhetett az atheneieknek , hogy megsziintette az ellensé
geskedéseket; azonban te még egyszer annyi bántalmazást Rzenvedtél, 8 sokkal 

kegyesebbnek tanusitottad magadat mint amH. demagog: kettős diadalt aruttál, 
nem csak levervén az ellenséget, d" gyözedelmeskenlél azok felett. is, kik vel<·d 
hH.t'czoltak 

1 
midön fékezni tudt.11.n H. fölk~Jé~ által bennök keltett haragot stb." 

Libanitt~ iR mondja, hngy VIlieos megkimt\lte ProcopiHs harlitait s Konstantinápoly 

iránt sem tanusitott haragot, daczára annak , hogy a város a 240 napi bitorlks 

ideje alatt öt gunyiratokkal s rendeleteltkel bántalma~ta s gyalázta. 
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IRssRnkint. kioltR.ni, s főleg ügyeseknek tartott:lk n m/lrgekben 1'1 több 

más dolg;okb:m. A jósok iJ·ánti bizalnmnak nö,,ekednie kellett, részint 

rllivel a vála~zt/, bírndalom maga i~ gyakran foglalkoritatá s ohajtotta 

általok mPgtudni a jövőt , rf\s:r.int mivel a philof'lophnsok a nemzeti 

vall:í.sba perzf'ln s idrgen tanokat oltottak bfl. Antio0hiábnn két jós 

foglalko?.ott nnnak t'ürkél'?.~s{~vel, ki !rend a birodalom császára. Bo

rMtyán ágakból, a dclphi-it dáno?.va, egy háromlábu széltet készi

tettek s holmi babomí.skod:\;~sr.l rr.cgszentelék, egy kis medenczét álli

tottak reá, me !ly többféle fémből volt készítve s széleire a görög 

abc-e hu!'l:r.onné.~y jegye volt bevésve: egyikök nyers gyapjuba öl

tözve, fején köteléket viselve. megl{ez(lé büvészltedését s a medencze 

fölé ~'gy finom szálra kötött gyi.irüt tnrtott, melly ide s tova inga

dozva e négy betüt érinté: T e o d. 

Valens erről értesiiivAn sznmo!< T h e o d o r u s, T h e o d o
s i u s , T h e o d o t us, T h e o d u l us stb. nevet viselö személy t ki

végeztetett, aztán azokat, kik hüvészkerlés miatt vádoltattak, a többi 

között Maximust is, Julián tam\es:\dóját, végre a hüvészkönyvek egész 

seregét érte az elégettctés b~intetése. Alig indittatott meg a vizsgálat 

a büvészek ellen, a törvényszékekhez tódult a sok vádló, a börtönök 

megteltek vádlottakkal, kik közöl kevesen mentettek föl s annál 
többen lakoltak halállal gyakran csak képzelt büntényért; különösen 

Rómában és Antiochiában annyira szaporadtak ezen pörök, hogy a 

fogház-felügyelök kijelonték, miszerint illy nagys?.á.mu foglyot többé 

nem őrizhetnek. 

Maximinusnak, ki praefectus volt Rónu\ban, atyja, ügyes jós, 

flzt jövendölé, hogy a legmagasb méltóságokra fog szcrt tenni s azu
tán vérpndra kerülni. Nem félve a jóslat másodi!< ré~zének teljesii

lésétöl, mindent megkisérlett az elsőnek való~itására a?.által, hogy 
iildözé azokat, kiknek bizalmok volt az Altala is hitt j 63 latokba; szá

mos előkelőt végeztetett ki, miután előhb törvényteleniil kínpadra 

hurczolá öket. A senatus panaszai folytán V alcntinián véget vetett a 

mészárlásnak; de Maximinust kedvezményekben részesité s Gallia 

praefectusává nevezte ki, mignrm Gratián csás1:ár 376-ban halálra 

ítélte öt. 

Uralkodásra jutva, Vah•ntinián mindjárt kezdetben jellemszilá.rd

ságot tanusitott , kijelentvén katonáinak, hogy ha ök öt előbb az ö 
születési ararendeltségében hagyhatták is volna, most rajta a sor, hogy 

tölök engedelmességet követeljen. Azonban vitézsége, melylyel a bi

rodalmat megvédeni tudta, koránsem menti ki csapatfdnökei tanácsá

nal< gögö~; visszautasitását, sem tndat.lanRágát, melly oka volt annak, 
ll* 
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hogy vakon bizott l'OS7J miniszterekben. 11 Öljétek meg", ez volt kö
zönséges itélete a vádlottak felott; nom saját meggyiízíidéséböl, dc 
mivel azt mondák neki, hogy igy kell az igazságot gyakorolni, s vol
tak kik dicséretekkel halmozák cl öt a gyilkoltatásoké1·t. Egy prae
fectus más kerületbe kiván á.ttétetni, s a csásdr e szavakkal fprdul 
miniszteréhez: "Menj, comes, s cseréld el fejét annak, ki tartományt 
a km· cserélni." Egy meaterem ber igen sz ép vértet készit, azonban a 
kialkudott su l y ból valami csekélység hiányzik, s a császár ezért ha
lálra itéli. Felbőszülve a tulságos megadóztatás által okozott zavarok 
folytán, megpa1·ancsolja, hogy egy-egy ta1·toroány minden városából 
h:h·om docu1·io fejét hozzák el neki. 11 Méltóztnssék Felséged kegyel
me elhatározni, mit legyünk ott teendők, hol nincs három decurio" 
kérdé öt erre Florentius praefectus, s a csá.szár visszavette őrült ren
deletét Élvezetet talált a kínzások és kivégeztotósek szemléletében; 
mennél kegyetlenebb volt valaki, annál jobban kedvelt'~ azt, s Maxi
minust Gallia praefectusává nevezte ki, mivel ez a magia 1uiatt foly
tatott perek alkalmával a legnemesb római családokkal kegyetlen
kedett. Innocentia s Mica AUI·ea nevet adott két va<l medvének, 
mellyek mindig szobájn mellett voltak s mellyeket maga etetett s 
ápolt; ezen ked venezeinek sok elitéltet kellett szétszaggatniok s mi
után lnnocentia e tekintetben sok szolgálatot Wn , jutalmul szabad
sággal ajándékozta meg Ut. 

A szenvedélyes Valentiniánnak egészen ellentéte volt a félénk 
Valens, ki folytonos aggodalmasságból sokakat kivégeztetett s kc
gyenczeinek szabad té1·t engedett, hogy zsarnoki önkényt gyakorol
janak s a nép rovására meggazdagodjanak. A mennyiben azonban a 
szenvedélyek hatása alatt nem állottak, bölcs intézkedéseket is tő
nek; magán életökben mindkcttcn szigoi'U ogyszerüséget követtek, 
nem kegyelték föltétlenül rokonaikat s a birodalmat kitüuő törvé
nyekkel ajándékozák meg. Valentinián megtiltá a gy01·mekek kite
vését; Róma minden negyedében orvost alkalmazott, kik a szegé
nyeket dijtalanul gyógyitanák j az Ugyvédeknek megtiltá adijak el· 
fogadását, miután reájok nézve elégleges jutalomnak ·kell annak 
lenni, hogy az ártatlanság védelmének dicsi)ségében részesülhetnek j 
megtiltott minden becsületsértő támadást a védelmi beszédekben j a 
halál veszélyei között keresztelt szinészeket ne lehessen többé a szin
padoriÍ megjelenés1·e kényszeríteni, sem a szinésznők leányait, hogy 
anyáik müvészetét gyakorolják. Minden tartományi fővárosban isko
lákat alapitott a latin és görög nyelvtan és rhetorica számára, s tud
juk, hogy a konstantinápolyiban harminczegy tanár volt, ugymint: 
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egy bölcsészeti, két jogtudományi tanár, öt sophista., tíz gram
maticus a görög nyelvre, épen ennyi a latinra, és három s21ónok; 
ezeken kivül hét antiquarius, a mint akkor azon leírókat nevezték, 
kik a könyvb\rak számára a szerzök munkáit lemásoltál{. A tanulők
nak születési provinciáikból bizonyítványokat kellAtt hozni maguk
kal, beiratni a nyilvános névsot·ozathn, s idejöket nem volt szabad a. 
szinházakban, dőzsölések kiizött s lustálkodásban tölteni. Defensoro
kat állitott fel a városoknál, kik mint ezeknek kl'~pviselői p~naszaikat 
a hatóságok s{it sziikség e~etén n trón elé is terj~sztették •). 

Valens, ki a kincstárt ü~esen találta, daczt.l.t·a annak, hogy az 
adó negyven év óta megkettiíztetett, talált módokat annak megtölté
sére, habár az adót le is szállította, mert az örült pazarlás helyett az 
államháztartásban okszerü gazdálkodást hozott be ; Valentinián el
lenben nem turtotta azt lelkismeretes dolognak, hogy igénybe vegye 
a leggazdagabb s legelőkelöbb polgárok kincseit, kevesebbet gon
dolván az igazsággal mint az állam szükségeivel. 

V aléntinian buzgó keresztény volt, midön azonban veszélyes
nek hitte illyennek föltűnni, türelmesnek tanusitá magát minden val
lás iránt~) ; egy lcgiót eltávolitott egy zsinagóga közaléböl, mivel a.z 
isteni tiszteletet háborgatta; a pogányok gyakorolhatták szertartá
saikat, a magia és más, a senatus által megtiltott babonás szokások 
gyakorlását mindazáltal nem engedte meg ; a tartományi pogány fő
papokat a decurióknak engedményezett kiváltságokban részesitette 
s a comesi czimmcl ruházta fel a) ; visszaállitotta az eleusini mysta
riumokat s nz oltárokon ismét áldozat-állatok égtek, az utczákon 
Bacchus orgiái vonultak végig, férfiak és nők, kf)cskebörbe öltözve, 
kutyákat szaggattak szet s üzték ezen cuitus többi badarságait 

Hogy a'clerus az élvezett nyugalomban s jóllétben tévutakra 
ne téved jen, Valentinián D am as us rómAi püspökhöz egy rendele
tet intézett, hogy tiltsa el a pnpoknak és szarzeteseknek a szüzck és 
özvegyek házainak látogatádtU, s a gyóntatóatyf~kDA.k ajándékok s 

l) A különbözö törvényeket lásd 1< Codex Theodosinnus ban. 
') Hoc moderamine princip(•tw inclaruit, quod inter rel·igionum diueraitatea 

mediw aletit, vel quemquam inquietamt, neque ul hoc coler11tur intperauit aut illud, 
nec interdictú minacibw mbjectorum ceMJicem ad id quod ilpse coluit iftclinabllt, •ed 
intemeralas reliquit ha8 parlea ut ,·eperit. Ammianus Ma1·cellinusnak (XXX, 9) ezen 
á.Uitását megerílsité a Theodosianus codex, hol Valentinian ezt mondja: Tutes 8IIIIli 

lege• a me in· ezordio impmii mei datae, qu.ihna nnic·uique, qu111l ammo imbiiiM~t, 
riJlendi libera famdtaa tributa est. Lib. IX. tit. 16. l. 9. 

3) Coel. Thend. lih. XII tit. óO, l, 7Cí, 
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örökségek elfogadását lelki vezetésökre bizott hiveiktől; az utóbbi 
tilalom később, ugy látszik, kiterjesztetett valamennyi egy házi fér
fi ura, mert többen visszaéltek a hivek 11 névleg a nők bizalmávnl a 
jogos örökösök hátranyára 1); fényüzés és nagyravágyás oda vitte a 
dolgot, hogy a pápai sz.ók elnyerésére uem a lelkek üdve irántl'buz
góságból törekedtek s még erö~zakot is használtak, hogy azt elnyer· 
hessék. 

Valem;, ki Eudoxius, konst~tntiuápolyi ariauus püspök által meg· 
kereszteltette magát, nyiltan ezen eretnekséghez csatlakozott s ül
dözte az orthodoxokat; Athauasius uj megpróbáltatásoknak lett volna 
kitéve, ha a nép tömegesen föl nem kél vala védelmére; Hl ig hunyt 
el (373) azonban évekkel s érdemekkel terhelten, az orthodoxok 
Egyiptomban nagy üldöztetéseknek voltak kitéve. Miután Valens 
elrendelte, hogy mindazok, kik a pusztába menekültek, s ezek száma 
nagy volt, erőszakkal bozassanak vi11sza, választaudók vagy mindeu 
világi javaikról való lemondá~, vagy a polgári terheknek való aláve· 
tés között, ezen rendeletek végrehajtói olly módon éltek vissza meg
bizatasukkal, hogy a legerősb szarzeteseket a katonaságba besoroz· 
ták, B a Nitria pusztában éW 5000 szerzetes közöl az arianus papok 
vezetése alatt kiküldött 3000 katona számosakat m<·gölt. 

Az igazság elöharczosának, a nagy Athanusius halála által meg
üresedett helyét Vazul, Cat:sarea püspöke foglalta el, ki rendithetlen 
erélylyel védelmezte az igazi tant még Valenssei szemben is, .s ezen 
inkább gyönge mint rosz f~jedelem nem csak háboritlanul hagyta öt 
székében, hanem hallgatta miaéjét is s meg is ajánuékozta a bélpok
losoimak ezen szent által alapitott kórházat. 

A barbárok betöt·ésel. 
V alentiniá.nnak bőséges alkalma nyilt vitézségét be bizonyitani 

idegen népek ellen, mellyek, miutegy összebeszélve a birodalmat 
nyugtalanitották Az au~tut·iak pusztították tripolisi Afrikát, rucily
nek azonban talán még többet kellett szeuvetlnie a védelmét·e kikül
dött Romanus kincstlzomja é:l kegyetlensége miatt, ki nem akart 
előbb utnak indtdni, mig nem kap négyezer tevPt

1 
rni alatt az eÚenség 

Leptist és Oeát elpusztította. A római hntóságok LlOszantásai olly 
mérvd vőnek, hogy Fi1·mus, batalmas mór fejedelem, füllázadt nagy
számu sereg élén pusztítva és raboiV'a vonult Aft-ika tartományon 

1
) Pudet dice1·e. Sr&cerdotes itlolm·um, mimi 't r;~aigae et >corta ltaereditale8 

capiunt; solis clericis ac manacis hac le.IJe prohibetur. }i)t non prohibetw· a perae· 
cutoribus, sed a principibus chriatiania. Nec de le.qe queror, s•d doleo ru1· mP.rue
r·imus lume legem. Sz. Jeromos. 
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végig. 'J'heodosius, atyja a hasonnevű l(ésílbbi császárnak, diadalmas
kodott ugyan folötte annyira, hogy Firmus makncs önvédelem után 
magát megfojtotta; midön azonban előterjesztést tett, hogy hasonló 
lázadások meggátlására szUksége~ a p•·al'fectusok s l(ülönösen Roma
nus tulkapásainak megbünteMsP. s Plnyomása, kegyvesztésbe esett a 
halállni bünhödött (:376). 

Ezen vitéz vezér fia, '!'!teodosius, végd vl!tett Britanniában a 
piktek, skótok és más északi népek betörés(\inek s a meghóditoU 
teriiletekből egy uj tartományt alakitott ezen szigeten 1); megverte 
Valentin biforlót is s átadta öt n hatt.sá.goknak, azonban nem akarta 
megengedni, hogy bűnrészeseinek megnevezésére kényszerittessék, 
nehogy kénytelen h•gyen öket büntetni. 

A germánok, · meg!!értet.vén 11z ajándékok csekélysége által, 
mellyeket az uj császár iidvözléséJ·e kiiltlött követeik kaptak, betör
tek Galliába, a rómaiakat nmJes •~satában megvorték, kiknek vezé
rök Severianus is Plesett; mignem a batavok ezt jóvá tették, nagy 
mészárlást vivén vP.gbe uz ellenRégben, mellyet végre Jovinus Mctz
nél teljesen m~gsemmiHitett. A S)'.á!lzok is, átkelvén a hozzáférhetlen 
mocsárokon, mellyek területöket környezték, borontottak a biroda
lomba ; azonban eliilrill ll hátulrúl megtámndvn visszaszorittattak s 
daczára a megigért szabnd vissznvonulhnt:íRnak n •·ómaiak által meg
támadtattak s fölaprittattak. 

Valentinián maga hetiirt nz ulemannok fiildjére, R a mostani 
WiirtembP.rgben vérils esatában megverte iikP.t; ~ Rajnánál hosszabb 
ideig tartózkodott (365-70), l10gy feliigyelhessen a folyam hosszában 
erődölt {·pitésével foglalkozó kutonák felett. 

Va~entinián, hogy az alemannolmnk ártso11, a burgundokat, kik 
velök bizonyos sóbányált birtoka miatt veszekedtek, támadásra inge
relte ellenök. Nyolczvanezer főnyi sereggel indultak meg a burgun
dok s Pgész 11 Rajnáig hatoltak, minthogy azonban a császár nem 
akart hozzájok csatlakozni, bosAzusRn visszatértek s magukkal ho
zott foglyaikat legyilkolták (371.). Ennek daczára az ifju 'fheodosius 
is megtámadta az alamannokat és szá.mos foglyot ejtett közölök, kik 
mint · gyArmatosok a Po mentében l1elyeztettek el. 

Minthogy V alentinian Valeriában, tul a Dunán a quadok terü
letén néLány crödöt emelt, ezek királya Gabinius a rómaiak tábo
rába ment, hogy panaszt emeljen egy szövetséges nép területének 

1) Britannia Prin!n, St::ennrlll, Mallim•l C,l.,~a' ienRis1 Flavia Caea~iensis ~ 

az utolsó Valent.ia, 



168 -

illyetén megsértése ellen. Azonban orgyilkosok á.ltal m~göletett (372), 
minek folytán a quadok a sar.matákkál egyesülten lllyriát pusztítot
ták s két római legiót szétvertek. Mindazáltal a sarroaták ís ifju 
Theodosius által megveretve, békéért esedeztek, a quadok ellen 
azonban maga Valentinian vonult s elpusztítá országukats kén:tszeri
té öket békekövetek küldésére, kiket mai Magyarországban Köszegnél 
fogadott. :1\'lialatt azonban velök azon hevességgel, mellynek magát 
gyakran átengedé, beszélt volna, hirtelrn meglepte a halál (375. 
nov~mber 17) életének ötvenöUiclik, ur11lkodásánnk tizenkettedik 
évében. 

Valensnek Keleten más barbárokkal kellett harezohlÍa, Mint 
a bagaudok Galliában s a limigaotok Németországban, épugy kóbo
rottak erős csapatokban pusztítva és rabolva az isaurok Keleten, s 
Pamphiliát és Ciliciát tiizzel vassal pusztitották. 

A perzsák sem aludtak s hatalmukba akarták keriteni Arine
niát és Iberiát, mellyek a Joviánnal kötött szerzödés következtében 
fedezetlenül maradtak, II. Sapor, barátságot szinlelve Arsaces, az 
elsőnek királya iránt, meghítta öt vendégségre s urgyilkosok által 
életétől megfosztatta, rnire ezen ország kormányzA.sávnl Sylaxot és 
Artabanest bizta meg. Hasonlóképen Sauromakos hel.> ére, kit a ró
maiak tettek Iberia királyává, Aspakurast alkalmn:da. Arsacea öz~e
gye a császárhoz fordult segélyért, ki a meggyilkoltnak fiát Parát 
ültette a trónra, a nélkül azonban, hogy .Sapomak háborut üzent 
volna. Midőn azonban ez Armeniába betört, hatnitnae sereget küldött 
oda, melly Iberiát Sauromakos és Aspakuras közütt elosztotta, Sa
port pedig megverte, ki most uj fegyverszünetet kért. A római tá
bornok Parát vacsorára hivta, s valamint a quadok királya, ugy ö is 
meggyilkoltatott Valens parancsára, ki hüvészi hatalrwítól félt. 

Hogy a góthokat a bitorló Procopiusnak nyujtott segélyért 
megfenyitse, Valens ezen harczias nemzet hatalmának meglelelő se
reget ezervezett s több éven át pusztítá területöket, mignem kény
szeríté öket (374), 'hogy a Dunán visszavonuljanak s a birodalom el
leni támadásaikról lemondjanak; csak két, ezen folyónál fekvő vá
ros nyilt meg kereskedésöknek, holott el öbb valamennyi várossal 
közlekedhett~k, s ezenfelül le kellett mondaniok mindazon évi pénz
segélyröl, mellyben a császárok •·észesitették, kivóve az Athanarik 
kirMynak kikötött évpénzt. 

A humaok betöa·ései. 
A góthok csakhamar ismét kényszerítve voltak a római terület 

megtámadására, ezuttal azonban többé nem hóditási vágyból, hanem 
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kivülről jövő indokokbóL A hunnok, egy vad nép, kikkel alább töb
bet fogunk foglalkozni, a ~Iaeotis-tó tájékáról n Don mellett lakó 
aJánokra törtek s magukkal ragadták az ostrogcithok ellen, olly fé
lelmet gerjcsztve mindenfelé, hogy az ördögök fiainak nevc:~;tetné

nek. A nagy Het'Illlmrich, ki a Balti-tengertől a Dnnáig s a ViAztu
lától a Dnieperig minden uomáJ népet meghóditott, ellenállásra ké
szült (376), midön két roxt>lan fejedelem őt megsebesítette, hogy bo
szut álljanak növérökért, kit büntetésül fé1:je lázadásaért lovak liital 
szétszakgattatott. Sebei folytán betegeskeJvén, mint mondják, kivé
gezte magát, hogy tul ne élje rlicsöségét. Az ostrogóthok egy réllze 
Hunnimund vezérlete alatt csatlakozott a betolakodókhoz; a többiek 
Vitirner vezetése mellett készültek ellenállnni, de megverettek s ki
rályuk megöletett. Saphrax és Alatheus, Widerich király gondnokai, 
gyengék lévén az ellenálláHra, harczosaikkal a Dnieperen visszavo
nultak, azon reményben, hogy a visigóthokkal egyesülni fog·nak s 
ismét támadhatnak; ezek azonban benső viszályok által meggyen· 
gitve már megverettek a hunnok által, s vitéz főnöküket Athanarikot 
elhagyták, ki hazája l•álványaival s vallásával a Kárpátokba me
nekült. 

A többi, mintegy kétszázezer góth harczot~, a Duna felé buzó
dott s a diadalmasan előnyomuló ellenségtéli szoritva, Difilas 1) püs
pököt a császárhoz küldte azon kérelemmel, hogy engedné meg ne
kik Thraciában letelepedni, hol íík, mint igérték, nyugton f11gnának 
élni s a római hadsereghez katonákat állitani. A hízelgők sztJrenesét 
kivántak a császárnak, hogy illy nagyszámu alattvalókra s katonákra 
tett szert, ki, élelmi szcre\tkel látván el, befogadta öket Ablaviv és 
Fritigern főnökeik kel. Igy fogadott be Chi na 1773- ban százötven
ezer kalmuk családot, s ennek emlékére e szavakat vésette már
ványba: A mi kormanyunk olly igazságos, hogy 
egész nemzetek átvonulnak Európán ~s Ázsián, 

h o g y t ö r v é n y e i nk a l a t t é l h es t> c n ok. 
Valens olly vigyázó volt, hogy parancsot adott, miszerint a ve

szélyes vendég lefegyvereztessék s gyermekei túszul Ázsiába vites
senek; azonban ezen bölcs intézkedést, a hivatalnokok érzékisége 
s fösvénységc, kik ajándékba kapott rabszolgákért s marhákért, va-

1j'" Ammianus Marcell. a~.t monclju hogy ogy p•~pot; Zo~omenos Ulffiasnak 
nevezi. E név hires viselélje azonhan nem volt a visigóthnk püapöke, hanem a~ 
egy idéi .6ta Moe,.iában lak6 kis góthok- vagy moesogóthoké. A visig6thok akko
ron még nem voltak kereeztények, k(;vetkezélleg kövotök való~zinilleg romni fo

goly lehetett. 
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Iamint a nők s gyet·mekek odaengedéseét·t megveRztcgettetni enged
ték magukat, mit e barbár nép kö~nyebben elviselt, mintsem hogy 
h'gkedvescbb birtoltától, fegyvet·étöl megváljon. Az e-~zélyesség azt 
követelte volna, hogy c bevándorlottak a Dunától olly távol telepit
tessenek le, hogy összekiittetéllben ne maradhassanak a Duna fulsó 
részén mtu·adt testvéreikkel, de Lupieinus comes és Maximus dux 
csak azon nyereséggel gondolva, mellyet a nekik eluclnndó gabnából 
reméltek, megengedték_, hogy Thradában letelepedjenek. Azonban 
az élelmi szet•ek renrlkivül maga" ára s rrH!Zasága mintt fölingerelve 
csakhamnr nyugtalankodni kezdtek, mire Lupicinns mc·gparancsolta, 
hogy a folyarntól távozzanak s a vonakodókat erlíszakkal ket·gettette 
el. Ezalatt Widerich is ott termett az ostrogót.hokkal, kik nem akar
ták magukat a hunnoknak alávetni, s kiivetelte, hogy bncsásBák ó.t a 
Dunán ; mit midön Valens meg nem engedne, a császár akarata el
lenére átkelt a vizen s Fritigern és A hiuviv nyomaiban M:\l'eianopo
lis, Alsó-Moesia fővárosa felé sietett. 

Lupicinus, kinek ez szék vá1·osa volt, vendég~;égre hi v ta. a két ve
zórt, nem engedvéu meg az(•liban, hogy c3apataik a városba követ
hessék, ezek :~:a varogni kPzdettel{ fl leenyeret követeltek s mind
Ázokat, kik líket visszautasitották, meggyilkoliálc. Lupicinus megtor
lásui legyilkoltatta a két f(;uök kiséretét, s a legnagyobb fokig fel
bőszült góthok a várost bizonyosan megt:ímadták volna, ha nem ){ell 
vala tartaniok azon veszélytől, mellyhcn főnökeik forogtak. Illy becsü
letes volt, m int látjuk, az. ak kori rl'11uai politika! D11 a barbá1·ok is 
tanultak tőlök ravaszságot, s a két föniik reá vette Lupicinust, hogy 
bocsátaná el öket katonáikhoz, kiket leesillapi taní igé1·tek ; a részeg 
Lupicinus beleegyezett, alig érezték azonban a fönökök magukat 
szabadon, pusditani kezdték a birodalmat H a Cl'ászáriakat meg
verték. 

Egy m{ts gót h csapat egy ideig Hadrianopol is (Drinápoly) mal
lett ta1·tózkodott, alkalmasint olly czélból, hogy a perzsák elleni vál
lalatokban alkalmazást nyerjenek. Ezek eleinte nem adtak panaszra 
okot, midön azonban parancsot kaptak a császártól, hogy a Helles
pontushoz vonuljanak, s a parasztok boezantani kezdték, fegyvert ra
gadtak s csatlakozva Fritigernhez Hadrianopolist ostromolták s Thra
ciát pusztitották, számuk napról napra növekedvén zászlóikhoz hütle
nckké lett vagy az adószedök üldözései elöl menekülö rómaiakkal. 

Valens, ki Antiochiából észlelte a perzsák mozgalmait, annyira 
megijedt ezen hireken, hogy parancsot adott, miszerint a perzs:\kkal 
minden áron béke köttPssék, mig Profutums és Traján vc~ereket 'a 
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gótlwk ellen küldte. A vezérek legjobban cselekedtek volna, ha kö
rülzáiják öket Thraciában s kiéheztetés által kényszeritik a meg
adásra; e helyett azonban megtámadták öket Salices mellett Ki!!-Scy
thiában (ma DoiJrudsha) (377), ezek által azonhun megv01·ettt-k. Ezen 
esemény vakmeröbbé tette a többi barbárokat i~; az ·alanok és hun
uok kényszeríték a rómaiakat 1'liracia kiürítésérc; a taifalok, kik 
rendkivüli testi erü és !lajátt~ág(os szokások által tüntek ki, más ol
dalról vonultak a birodalom ellen, a nyugah·ól ellenök vonnló Frige
rid által azonban BereámU megverettek, ki a kezei közé jutott fog
lyok közől számo~at küldütt .Modcna, Rhegium éA Parma elpus?.tult 
vidékeinek benépesitésérc. A 378. év kezdetén a góthok viharként 
töt·tek elő 'l'!Jraciából s neki estek Maeeuoniának és Thessaliának, s 
a k ülvárosok kil·ablása után magát Konstantinápolyt ostroruzárolták. 

A szorongatásokat növelte még az is, hogy bizonyos .Mavia ne
vczetü római uö, ki rabszolgálóból Obediuus aP.thiopiai fejedelem neje 
s késöbb özvegyévé lün, a rómaiak ellen fegyvert ragadott, megtá
madta Palaestinát és PIJOcniciat s egész Egyiptom határaig hatolt. A 
keleti legiók parancsnoka csak nagynehezen tudott seregével meg
szabauulni, s a megremült Valens békéért folyamodott, mellyet Mavia 
azon föltét alatt fogadott el, hogy a császár Mózes uevü aj tat os re
metét küldte <í.t, ki Fal'anban püspökké lett 11 az evangeliumnt hir
dette. 

Ezen vereségekért, Annenia elvesztéseért, az isaurok rablásai 
s a góthok puszsitásai ruiatt némellyek a császát·t, mások a népet, 
mig mások ismét a tábornokokat vádolták, s a pártállás szerint majd 
az arianusolt, majd az athanasianusok ellen intézett isteni harag je
leinek tekinték minde:;:eket. Valens személyesen indult a góthok el
len s a gyözelmi babér után áhítozva, visszautasitotta Fritigern ja
vaslatait. Az ellenséget utolérte Drinápolynál; vad harcz fejlődött 
s a legnagyobb hősiességgel vívatott mindkét részről; a rómaiak 
azonban megverettek, elvesztették tábornokaik vh·ágát s magát a 
császárt is (3"18. aug. 9.) 1) 

l) Itt l«"gnagyobb sajnálatunkra meg kell válnunk Ammianu~ Marcellinus
tól, az utolsó római alattvalót61, ki latin nyelven v'ilflgi történelmet irt. Munké.
jé.t a követkelllÖ szavakkal fejl"zi be: "Haec ul milea quondam el graecua, a prin
ciJJalu Cae;~ri• Nen;ae e:curau., aiuaque Valrnlis interitum, pro viriur•t explicaci 
men.~ura, nunquam, ut arbit1·or, •ciena aiie'ntio ausus col'rumpere vel mendacio. Beri
bant reliq·ua potio1·ea aetate, docll·iniaque f/o1·entea. Quos id, ai libuerit, aggreasuroa, 
proe-udere lingua~~ ad maj ore.• moneo •lylok," A nagy Theodosina kormánya lebegett 

szemei elött. 
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Az egész birodalmat Gratián 1 V a.lentiniánnak fia és utóda örö
költe, ki Constantin unok~Ját vette. nöül. Valentinian halálakor azon
ban néhány DRgyravágyó, ki azon reménynyel kecsegtette magát, 
hogy egy gyermek nevében uralkodhatik, az elhunyt császárnak má
sodik nejétiíl; Justinától sz:ÍJ'mazott csak négy éves fiacskáját kiltltot
ták ki utódul; s valóban igen könnyen polgárháboru törhetett volna 
ki, ha az eszély('s G1·atián meg nem nyugodott volna ezen választás
ban s reá nem bii:ja a császárnőt, hogy vonuljon fijával Milanóba, mig 
ö magának Gallia kot·mányzásá.nak nehéz feladntát választotta. 

Ott tartózkodott akkor, midön hirét vette a góthok betörésének a 
kelet-római birodalomba, s azonnal fegyverkezni kezdett, hogy nagy
bátyjának segélyére siessen. Az alemannok ezen idilt alkalmasnak 
hitték aGaliiába való betörésn~. s Oratian kénytelen volt legióit ellenök 
vezetni, mellyek ArgC'ntaria-nál Colmar közelében olly ügyesen hasz
nálták hajitódárdáikat, hogy nem esak az ellenséget nagy veszteség
gel visszaverték s vezeWjöket is megölték , hanem egyátaJán az 

. országot is megszabaditották tölök. 
Ezután nagybátyja segélyf:ire siotvén, levelet irt neki, hogy ke

rüljön megérkezéseig minden összeütközést; ez azonban nem hallga
tott reája s legyőzetvén a csatában elesett. A góthok vakmerökké 
lönek, midön azonban Urinápolyt megrohanták, hol a császári kin
csek öriztettek, a hadseregm~k a lakosok kétségbeesésével s egy a 
Valens császár zsoldjában állott arab csapattal egyesült maradéka 
visszaverte öket, kik zsákmánynyal terhelten a Bosporustól a hegyeé
gek felé fordultak s eliizönliitték a védteleuíil állott ot·szágot egész 
az Adriai-tenger és Olaszország határaig. 

Félni lehetett, hogy a fiatal góthok, kik túszul az ázsiai váro
sokban voltak elhelyezve, s most már férfiakká növekedtek, hallva 
atyáik győzelmeiről könnyen azon gondolatra jöhetnének, hogy öket 
)(övessék s a birodalmat nz J<:nphratestól a Hellespontig lángba bo
ríthatnák. A keletrómai tróu üresedésbejövén .Julius fővezér a kon
stantinápolyi senatust egybehívta, melly kegyetlenségeinek igazolá
sára fölelevenitve a respublicának egy régi formuláját, melly külön
ben már régen feledésbe me nt, határozta : h o g y g o n d o s ko d j ék 
J u l i u s a z i r á n t , h o g y a k ö z t á r B a s á g v e B z é l y e z
t e t v e n e l e g y e n. J uli us tehát egy kitüzött napra betendelte az 
ifjakat tartományaik fövárosaiba, állitólag jutalom kiosztásra, s ugyan
azon órában az egész Keleten kivégeztette}{ e szerenesétlenek. Ezen 
véres aljassággal hittek a l•iro<lnlmat ellenségeitöf megszahadit· 
hatni. 



TIZEDIK FEJEZET. 

T h e o d o 8 i n 8. 

A nemes lelkületü s a közjóért lelkesedő Gratián, midlín L9 
éves korAban a világ urává lőn, bh·t annyi belátás!>al, hogy m~át e 
tehe•· viselése•·~~ képtelennek ítélte. Előtte állt egy millió góth, kik 
negyvenezer meggyilkolt harczos vérével, az elfoglalt fegyverekkel 
s lovakkal s olly győzelemmel dicsekedtek, hogy egyik vezérök
ekkép kiáltott föl : "Elfáradtam az öldiiklésben; valóban csodálko
zom, hogy egy nép, melly juliesorela gyanánt futamodik előlünk, még 
birtokát s tartományait védni me ri" 1). Háta mögött tom boitak a ger 
mánok, fenyegctve Galliát. A világ egyik részén a perzsák zugtak, 
a másikon n skótok, szAmos tapasztalat után mindkettő meggyőződve 
lévén a felől, hogy R6mát Ic is lehet győzni, császárát pedig elfogni 
vagy megölni, 

Gratilin tP hát abban állapodott meg, hogy a trónra nem olly tár
sat választ, ki esetleg biborban született, hanem férfiut, a ki meg
küzdhessen az időkkel. A vAlasztás egy sokat zaklatott, számiizött 
harczosra esett, ki nem vágyott a trónra, annál kevesbbé járt utána. 
Már többször emlitettiik a spanyol credetü Theodosiust, Valentinian 
vezérét, ki Afrikában gyt'ízelmeAen harczolt, kit az irigység állásától, 
késöbb életétől megfosztott (:l76). Nem mulasztotta el hasonnevü fiá
nak (sz. 346) jó nevelést adni, mig a katonai tudományokra s a fe
gyelemre saját példájával oktatta. Az ifjunak csakhamar nyilt alkal
ma vitézségét tanusitani a legkülönbözőbb ellenségekkel szemben. 
Katonai tehetsége s páratlan vitézsége csakhamar Moesia kormányzói 
méltÓságára emelte, melly tartományt a sarmaták ellen megvédtc. 
Az udvari irigység itt sem kímélte, s a mint atyja Carthagóbnn le
nyakaztatott, visszavonult hazájába, gondjait polgári kötelmeis nagy 
örökségének kezelése között megosztva. Birtoka Caneában volt Se
govia és Valladolid kiizött, itt élt, örvendve Arcadius, Honorius és 
Pulcheria gyemwkeinek növekedésén 2 ). 

Itt találta a k<>rhadt Róma Cincinnatusát Gratian fölszólitása 

1) AranyHzáju sz. János Tillomont, Hist. des Emp. V. 152. 
2) V. ö. Mtlller Erasmus : De yenio , mo1·ihua el luxu saecul i theodoaiani. 

Kopenhaga · 1798. 2, köt. Lásd továbbá: Stuffken De Theodosii rnagni i11 r·ent 
ch1-i•tianam m111··•:tt•. LovBnii 1A2A. - Flechier Vie de Theodo.•e 2 vol. PfLrizH·1679. 
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(379. jan. 1 ~.), l< i i)t megl•ivtl\ egyelöre, hog}- rnt~gvild.je a birodal
mat, azután hogy mrgosz11za vele a tt·ónt j annyira bizott erénycibPn, 
hogy nem f~lt, miszerint a ho~zn érzete el fogja benne fojtani a .köz j t\ 
szeretetét. Epen hal'minezhárom éves volt, A a nép a~rnas sz(•pségét s 
kellem által szeliditett fen!'légét látva őriimmel ernlék('zett arra,, hogy 
Traján és Hadrián hazájából szám1azik s remélte, hogy ezen nagy 
uralkodók erényeinek utánzására fog törekedni. 

Theodosinara bizattak Dacián és Macedonil\n kivül a Valens 
által kormányzott tartományok j magának meghagyta Gratian Gal
liát, Spanyolországot és BritanniM; Nyugati Illyria t), Ola01zország 
és Aft·ikll névleg a g·yermek II. Valentinián ltortminya alA jutott. 

A drinápolyi csatavesztés nagyobb lehanyagolts1Ígot okozott, 
mintsem a szenvedett ltár volt, s mcnten elveRzettnel~ gondulák a bi-. 
rodalmat, holott pedig az elegcu.dö eszitüzökkel birt, hogy még na
gyobb veszteségeket is jóvátehessen. Hogy ne kelljen megfélemlett 
seregével megtámadni a vakmerövé h•tt ellenséget, 1'heodosins Thes
salifiban ütötte föl sátorát, honnét szenlmel tarthntta a barbát·okat, de 
egyszersmind vezényelhette t:l.bornokait. A városokat megerösittette, 
őrség_eiket szaporította, helyreállitotta a régi rendet és fegyel mct s 
apróbb csatározásokkal azt vitte ki, hogy a sereg bátorság'1 növeke· 
dctt s megmutatta övéinek, hogy a barbárok sem legyözhetlenek. 

Theodosius bölcseségénél fogva jól helátt;t, hogy egy egész 
nemzetet sokáig táborbau tartani nem lehet. Es valóban Fritigern 
halálával a góthok c>~oportokra oszoltak, szétrombolva mindent a mit 
el nem vihettek, azonhan c pillanatnyi gylizelmeikkel csak előkészi
tették jövendő romlásukat. Csakhamar egyenetlenség támadt közöt· 
tiil( 1 mert a hóditás egyetl•·n czélja mell.;,tt egyes törzsek külön érde
kei nem meltányoltattak. 1\ludar, az arnali törzsek fejedelme, a római
nkhoz pártolt s mh,-cJ tekintélyes crövcl rendelkezett, hirtelen meg· 
támadta honfitársait s iszonyu pusztítást vitt végbe táborukban rop
pant zsákmányt s negyvene7-er szekeret hnrczolva magával. Ert"e 
Fritigern csapatai szivescn csatlakoztak A t h a n a r ik h o z, ki 
eddig tétlen nézője volt a harcznak; ez azonban a helyett hogy uj 
csatára lelkesitette volna a góthokat, engedett 1'heodosius elöterjesz
tésének, ki több mérioldnyire eléje m~nt, Konstantinápolyba vezette 

') Illyria akkor osztatott föl k~I .. tire éa nyttgntira: az el•llhöz tartozott 
Macedonia, Epinls, Theagalia, Acbaia, Creta a töbhi szigetekkel, Alsó-Moe~ia, 
Dárdanin és a Dunán inneni Dacia; az utlihhihoz tartozott l<'el•ö-1\loe~ia, Savia, 

a két Pannonia s a !;ét Noricum. 
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s öt ott bm·átságosan a fényesen fogadta. Milly lealáz.'. látvany lt~he 

tett az a régi dicst'iség barátRinak, midön a birorialom uralkodój!\ egy 
barbát· elött hajtutt fejl!t, a ki nem gyiizle bármtini Konstantinápolyt 
s mondá is: A römaiRk Cl'láHzárl-l valóhan föl1li iRtet1, H ön vét·e ellen 
támad, ki ellene föllázad 1). 

A góth főniik a fiíváros falai kiiziitt elhunyt, s Theodosiu8, ki öt 
fényeflen eltemettet te, annyit·a megnyel'te a góthokat, hogy' lelkesül
ten zászlói alá állott11k. l<~zt látva a többi csapatvezérek is ügyekez
tek sziivetségrc lépni, s n kik négy év eliitt még romlással fenyPget
ték a bit·odalmat, most Rajlit fegyvereikkel támogattak. Az ostrogó
thok is uj knlandokr;l vágyva elhagyták a Duna t:íjékát, azután ismét 
visszatérve át Hknrtak kelni a folyamon, midiiu a t·ómai fiívezér áru
lók segedelmével reá. birta öket, hogy támadnák meg táborát, melly 
védtelen. Sötét éjjel cRolnakokba szálltak, mellyek csak kivájt fatör· 
zsekböl álltak 2), hogy átkolijenek a folyamon, de a .mint a parthoz 
közeledtek, háromsoros összehínczolt hajórajrn bnkkantak, rnelly vo
nalukat keresztül törte, mig az áramlás és az evezők által gyors moz
gásba hozott gályák a gyöngehajóhadat fenékre sülyeszt.~, melly al
kalommal a király is életét vesztette. 

A legyőzötteknek bocsánat adatott, s igy Theodosius e nagy 
ne~zetet minrlenfelé meghórlitottlt, számos gyarmatokra osztotta Thra
cia, Plu·ygía s I .y dia termékeny ele most elhagyott tartományaiban,_ 
hol falvak ba c~oportosnlva megtartották nyelvöket, azokásaikat és 
nyers szabadságukat, elismerve a császár fenségét, nem fogadva el a 

törvényeket és tisztviselöket. Királyuk többé nem vala, hanem a 
töt·zs- és csalárlfök kormányoztak háhol'llban s békébt'n egyaránt; a 
római sereghez negyvenezer katonát szolgáltattak, kiki szövetsége
sek neve alatt arany nyak-ékkel kiilöuböztették meg magukat, jelen
tékeny zsoldot hnztak és fortto8 kiváltságokat élveztek, de római fö

vezérek alatt állottak. 
Uj hazájokban a kereszténységgel meghonosodott nálok a pol

gárisultság is, földművelésre adták magukat s püspökük, a cappado
ciai U l fi l as, a göriig alphabetwnot nyelvökhöz alkalmazva, lefor
ditotta az evangeliomnt; sajnos azonban hogy nemzeténél bevezette 
az arianisrnust. 

t) Jm-nande.• c. 28. 
') MovoEv).ct, Zoslm. l. IV. éH Olaudtan. in IV. cons. Hono1-ii 623 : 

Ana-i Danubium quondam lrana1·e Gruthungi 
ln lintres fregere nemua ; ler mille rueb<mt 

Pe1· fiuviu•n plenae cuneis immanibu.& alni, 
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A g•itlaok szerettél{ Theodo~iu:;l s azt hittd<, hogy n li ndazt, mit 
tőn, ked vöké..t cselekedte 1). Fájt <~z ugyan a rúmaiak nak, Je mégis 
türték, elgondolva a hábont által okozott pusztításokat s a lehetlen
séget, hogy töliik másképen szabadnihassanak, e mellett remélték, 
hogy a vallás és polgáriHultság ntúvúgrc meg:>zcliditi öket s j_ól is 
esett a beütésekHít idegen karok últai védetni. 

Hányszor nem csalódtak már népek legszentebb érdekeik felett 
a b ék e és b i z t ossá g szavak jelentőségére nézve! A gondol
kodók figyeimét nem kerülhette el, hogy a polgárok, illyetén módnu 
elszokva a fegyverforgatástól, a barbát·ok beütése esetét·e, vagy bel
forradalmak kitörésekor védtelenek lesznek. Theodosiu~t nagy ban 
segitették harczaiban a góthok, do hogyan bizzék bennök, mikor az 
ütközet folyamában, önérdekből, vagy ollykor csekély ok miatt ott 
hagyták tábm·át, vagy pu~;ztitották a barátságos tartományokat, héke 
idején pedig .géigös rátat·tással éreztették megvetésöket , melylyel 
minde;t müveletlen viseltetni azokott a gyöngébb iránt? Azon gó
thok, kik békére és hüségre inkább hajoltak, a nemes érzületü és sze
lid erkölcsil Fravitta, fiatal főnök alattvalói voltak, mig a zord és vég
letekre hajlandó Priulf a kard mindenhatóságára hivatkozott. Egy 
ünnepély alkalmával, Theodosius asztalánál, megfeledkezve az ill,em 
ről, szavakról tettre került a dolog: Fravítta megölte Priulfot, s bi
zonynyal áldozatul esik a katonák dühének, ha a császát·i testörség 
meg nem védi. 

Róma sorsa két derék fejedelem kezeiben feküdt. Gratian véget 
vetett Keleten az arianusok által gyakorolt üldöztetéseknek, vala· 
mennyi keresztény hitárnyalatnak szabad gyakorlatot engedvén 2). 

Előmozdította a tudományokat, sőt maga is ápolta s csata közben is 
talált időt megénekelni a,hősök tetteit s kardforgatáshoz szokott ke
zével lantott verni~). Tanítójának, Ausoniusnak consulságot s olly 
togát adott, minőt a császárok győzelmi disznapokon viseltek, szent 
Arnbi'Us milanói püspökkel pedig szakadatlan barátságban élt. Azon
ban uralkodásának végnapjai nem feleltek meg a kezdet dicsőségé-

1) Amatm· pacis ,qenerisque Gulhor·urn. Jornandes. c. 29. 

') Azonban, ugy lá.tszil1, c~llk keleten , mcrt nyugaton a donatisták azám
űzettek s a Milan6bau :l79. nng. 3-ik{m knlt eni<:tnm megtiltja az eretnekeknek 
tanaik hiriletését. 

3) Tulzott mit Ausonius mond r6la, de meg<~rdomli, hogy közöljiik : 
Arma ·inter, Ohunnuaque trucea, fu•·toque nocentea 
Sau1·omataa, quantum cuaat de tempore belli, 
InrJuJ.gel rlm-i .• lantum int.m· ~astl'a nnmoen,:•. 
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nek. Megitalván azok, kik jóra vezérelték 7 méltatlan udvaronczak 
által csakhamar tév1Itra tereltette magát, majd hiú vitákat folytatott 
a püspökökkel, kiknek türelmetlenségét sokszor támogatta 7 majd 
vadászattal töltötte idejét, melly sok kincset elnyelt. Az alánok egy 
csapatát, mclly a vadászathan igen ügyes volt, nagyon szerette, ezekre 
·bizta életét, 8 gyakran saját serege elött is ezek nemzeti öltözetében 
jelent meg. Ez elidegenítette töle katonáit, 8 mivel Gratian előtt is
meretlen volt a fegyelmi szigor, melylyel a forrongást elnyomhatta 
volna, elvégre kitört Britanniában a lázadás. 

Britannlal lázadás. 
Maximus, Theodosius Larátja, földije és fegyvertársa, nem jut

ván olly rangra, me ll y büszkeségének megfelelt volna, a zavargást 
szitotta, siit kikiáltván magát császárnak Galliába ment, mint mond
ják, harminczezer katonával és százezer pórraL Bátor lévén s a 
trónra is méltó, ha tisztességes utakon lteresi, naponkint uj hireket 
nyert Gratian táborából, mig Gratian Párisból Lyonba vonulni kény
szerült, hogy közelebb lebessen Italiához, azonban törbe ejtették s 
megölték (383. august. 25). Huszonnégy éves volt, 16 évig mint au
gustus, 8 évig mint atyja örököse uralkodott. 

Meltobaud, a frankok királya, és Vallio, mindketten Gratian 
táborookai egyedül végeztettelt ki a bitorló által, ki uralkodótársul 
nevezvén ki fiát, Flavius Victort 7 Triert választotta székvárosává, 
honnét Spanyolország, Gallia és Bt·itannia felett uralkodott. Azon 
britek, kik Maximussal elhagyták hazájokat, Armoricában telepedtek 
le, mdly azóta hasonlóképen Britannitínak (Bretagne) neveztetett 1). 

Maximus, elsü kamarását Theodosiushoz küldve ügyekezett 
igazolni magát, kérte, hogy ismerje öt cl urnlkodótársul, kíilün ben 
kész a birodalom legvirágzóbb tartományainak egész; en•jével har
czol~i. Szükség s azon ohaj, hogy a birodalmat a polgárháborutól 

Vix poauit volucres atridenlia te/a sagiti(UI, 
Musczru.m ezd calamos je1·tur manus ; otia nescit, 
Et commuta/a medilalur arundine carmen. 
Sed carmen non molle modis : bella horrida Marlis 
Odry;ii, tressa€que fJÍroginis arma retraclat. 
Exulta, Aeacidea, celebraris vale superbo, 
Rursua, romanumque tibi contingit Home1-um. 

Epigr. I. 

') A _legenda szerint ezeknek lett volna. szánva azon tizenegyezer szüz, 
szent Orsolyáonk társnöi, kiket a hunnok Kölnben Iemészároltak. Némelly törtá· 
netirók tagadják a britt>knt>k <'ZPn "elsö bevándorlkAA.t Armoricába. 

VII. 12 
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megkimélje ar1·a bi1·ták Theodosiust, hogy beleeóyezett Maximus ki
vánataiba. A birodalom három császá1·t üdvözölt, s Theodosiu~ fia, a 
hat éves Arcadius, augustusnak kiáltatott ki (385. jan. 19.). 

Maximus gőgjének nem volt elég a há1·om hatalmas ország s 
kizsákmányolta 1 hogy számtalan barbárt fegyverezhessen föl Italia 
ellen. Haszontalan ürügy alatt az Alpesekre béke idején hadtestet 
küldött (387), melly biztositotta neki a félsziget bejáratait. II. Va
lentinian vagyis inkább Justina, ki nevében uralkodott, Milanóból 
Thessalonicába futamodott, hol Tlteodosius öket rnngjokat és ezeren
esétlenségöket megillető szivélyességgel fogadta. Miután sokáig tü
nődött, hogyan kezdjen háboi'Ut1 elvégre elhatát·ozta magát, melly 
elhatározására neje Galla-, Valcntinian testvérének kecsei is befo
lyással voltak. 

Maximus, miután lVIilauúba gyiízclmesen bevonult, Pannoniában 
ütött tábort, azonban Theodosins gyakorlott seregével rögtön utána 
sietett s Aquilejában ostrom alá vette, hol emberei elfográk s Theo
doeiusnak kiszolgáltatták, ki hogy Gratiant megboszulja, öt. lefejez
tette (388. aug. 27). Szerencsésen btwégezvén a polgárháborut, dia
dalmenettel vonult be Rómába, mi öt méltán meg is illette. A barbá
rok meg voltak alázva, a perzsák barátságát keresték, alattvalói hálás 
szaretettel csüngtek 1·ajta. 

TheodosiuH Jellt'IIW. 
Magán életében tiszta és mérsékletes volt, habár természeténél 

fogva hajlandó az asztal és ezerelem élveire. Rokonait sze1·ette s 
unokaöcscseit saját gyermekeiként neveltette. Társalgása nyájas volt, 
mindenkinek s11játságaihoz tudott alkalrilazkodni. Barátait a legjob
bakból választotta, hivatalokat, jutalmakat csupán az él'demeseknek 
osztott. Nem irigyelte s gyanusitotta az érdemet, nem feledte cl az 
irányában tanusitott jótettet. Roppant birodalmának nagy gondjai kö
zött szabad idejét olvasással, főleg a történelem tanulmányozásával 
töltötte, elmélkedve a mult eseményei felett, utálattal gondolva Cinna, 
Marius, Silla kegyetlenségeire, s tanulságot vonva a mult eseményei
ből a jövőre nézve. 

A jóllét nem vakitotta el, s főleg mérséldet és békülékenység 
által megsemmisítette a polgárháboru utolsó csiráit. Maximus elag
gott anyját magánál tartotta s leányait neveltette; a Maximus alatt 
fellázadt tartományoknak pénzt és segélyt küldött. Ha tulzottnak i~> 

hihetnők a dicséretet, mellyben a keresztény vallás érdeke s erélyes 
védelme körül tanusitott buzgósága folytán a keresztények által ré
szesíttetett, azt mindazáltal legmérges L elleuségci ee lll tagadhatták 
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el, hogy fényes tulajdonokkal tündöklött. Ráfogják, hogy kéjelgő 
tétlenségbe merült, mihelyt a harcz fáradalmai megszüntek. Azonban 
a Theodosius iránt ellenséges indulattal viseltetö egyik tört~nész ál
litásáuak helyreigazitásaul legyen megjegyezve, hogy azon könnyel
műség, melylyel akkoron a dúsak a világi ~l vezeteknek magukat 

. átengedték, nem a császár utánzásából eredt, hanem az id6k okoz
ták, a következő nap bizonytalansága, melly elfojtotta a nemes re
ményekre buzdító bátorságot s kisértésbe hozott mindenkit, hogy 
behunyt szemekkel ~lvezze életét, rnelly semmi tekintetben nem volt 
biztositva. 

Bát01·sága n~ha vakmerövé tette. Zosirnus, ki szakadatlanul ki
sebbíteni ügyekezik öt 1 azt beszéli róla 1 hogy midön Macedoniát 
Maximus izgatása folytán elözönlötték a barbárok, azután rejtekeikbe 
vonultak, fölkeresésökre maga Theodosius indult el. Csak öt hű em
bert vitt magával, kiknek mindegyike három lóval volt ellátva, ezek
kel álruhában átutazta az országot, megelégedve azon táplálékkal, 
mit a szegény hegylakók nyujtottak. F:gy este egy szegény kuny
hóba érve egy férfit vett észre, ki öt erősen szemügyre látszott venni, 
rögtön gyanu ébredt föl benne, hogy kém, kivaliatta s csakugyan ki
világlott, hogy a barbárok kémje, kinek utmutatásai folytán utnak 
indult s fölkutatta öket legnagyobb életveszélyek között. 

Olly időben, midőn a birodalom teljes feloszlásnak kezdett in
dulni, egy talpalatnyi foldet sem vesztett, hanem az adót emelnie kel
lett s olly szigorral volt kénytelen kormányozni, melly határos a 
zsarnoksággal; azonban ez volt az egyedüli eszköz egy roskadozó 
birodalomnak még egy ideig fentartására. Szigorát fokozták haragjá
nak ollykori föllob banása i, mellyekben olly tettekre ragadta tá magát, 
hogy örökre bánta; hiába törekedett jeles neje Flacilla fölhevüléseit 
csillapitani figyelmeztetvén öt e szavakkal: "Emlékezzél, mi vagy s 
mi voltál!" 

Az Bntlochilli lázndas. 
Országlásának 10-ik évét (389) ünnepélylyel akarta megülni s 

elrendelé, hogy a katonák a polgárok költségén rendkivüli pénzaján
dékban részesittessenek. Az antiochiaiak ezen uj teher felett eleinte 
zugni kezdtek, azután felingerülve a tisztviselök tulszigoru eljárása 
folytán, bántalmazásokra mentek át, a császár és családja szobrát 
leverték's a földön hurczolták. Egy csapat ijász a lázongást elfojtotta 
s a magukhoz tért polgárok a császárhoz fordultak s a lázadáshoz vi
szonyított állásukhoz képest részint panaszló jelentést tettek, részint 
mentegetöztek s bocsánatot kértek. Elképzelhetni, mermyi aggodal-

12* 
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mat állot.tak ki a polgAt·ok, mig a követel{ a 125 mérfölrlnyi távol
ságra fekvő fővárosban jártak. Hw;zonnégy kínos n11p mulva jött 
végre a kárhoztató itélet. A bántalmak mód nélkül hatottak a csá
szárra, annál is inkább, mert ott lakván Pgy ideig, Antiochiát azépi
tette s szabadalmakkal megajándékozta ; föleg FlEteilla, a ceá~?.zár 

neje, tett velök sok jót, fölkereste a szegényeket s betegeket laká
saikon s a kórodákban, Aajátkezüleg gyógyította, ápolta, segélyézte 
s virasztott felettök. Azt rendelte tehát a császár, hogy Antiochia 
minden kiváltságtól és jövedelemtől megfosztasRék s Laodicea ható
sága alá tartozzék, a fürdök, szinházak, a circus becsukattak, gabna 
sem osztatott ki többé. Helebicns fővezér és Caesarius magister offi. 
ciorum ~gy törvényszéket állitottak föl, hol az előkelő polgárok ki
hallgattattak s a császári szobrok rombolóit kinzó vallatások által 
ügyekeztek fölfedezni, hogy vagyonvesztéssei és halliilal hüntettes
senek. 

Fiavian püspök Konstantinápolyba Rietett, hogy kegyelmet es
rlekeljen Theodosiustól, mig Aranyszáju szE-nt János a városban ma
radt s ugy tüntette föl a polgáro.knak ezen megpróbáltatást, mint 
büneik büntetését s majd imával majd ész-okokkal vigasztalta öket 1). 

"Elpusztította, ugymond, e várost a félelem és azorencsétlenség; a 
haza, az emberi sziv leg-édesb tárgya e földön, most a legkPserübb 
lett. A polgárok futnak ~zülöföldjökröl mint a vesztöhelyröl, kerü
lik mint örvényt, mint a tüzvészt. Midön valameily hl\.zban tüzve
szély van, nem csak annak lakói rohannak kifelé, de a szomszéd há
zak is kiürülnek, minrlcnt ott hagynak csakhogy életöket megment
hessék; ekként a császár haragja is, habár csak mint repülő üszök 
fenyegeti a várost, mindenki menekül, mig maga körül nem harapó
zik a láng, és szerenesésnek tartják azt, ki tuléli a veszélyt." 

Aranyszáj u szent J á nos ru int Scipio bátorítja a polgárokat, 
hogy ne hagyják oda hazájokat1 vázolja a praetoriumban elkövetett 
kegyetlenségeket, hová ö is követte testvéreit, a gyülölet, gyalázás, 
káromlás büuhödését látja bennök s a remény csillámával kecsE-gteti, 
hogy a közeli husvét a fejedelem és nép közötti kiengesztelődés napja 
leend. 

A bölcsészek, kiknek száma Antiochiában nagy volt, odahagyták 
a megh\togatott várost; azonban a környékbeli ezerzetesek elöjöt
tek csendes helyeikből, hogy engeszteljék a császári hivatalnokok 
boszuérzetét; egyikök, Macedonius, csupán jámborságából meritve 

1) Huez beszéd szállott reánk az általa ez alkalommal tart.ottakb61. 



181 

bátorságot, megállítja a két császári bíztost az utczán s ekkép ezól 
hozzájok : "Bármilly magasan álljon a császár, ember lenni nem 
szünt, következőleg természetét nem kevésbbé kell tekintetbe vennie 
mint rangját. Kiket kormányoz, épugy mint ö az Isten képére alkot
vák, vigyázzon tehát, hogy föl ne hivja a Mindenhat6 haragját, pusz
títva az isteni természet élő képeit csak azért, hogy megboszulja a 
saját testének élettelen szabrain elkövetett méltatlanságot. A szétzn
zott szobrok helyébe könny ü másokat állitani, azonban bármil!y nagy 
legyen is hatalma, a kivégzett ernberek közB! egynek sem képes visz
szaadni életét J). 

A remeték azután azt határozták, hogy együttesen Konstanti
nápoly ba mennek, a császár kegyelmét kiesdeklendök. Azonban a 
két főbiztos, megindulva ennyi önföláldozáson, megigérte, hogy maguk 

1) Ezen tényre vonatkoznak AZ. Chy~o;tom XIII. XX. és XXII. be
szédei: .Oh, hogyan ne csodhlnók, ugymond, ezen szerzetesek bölcseségét? Ha 
valameily anya meghal gyermehért, nem csoda, mert nagy a természet kapcsa s 
legyőzloetlen a vér ereje, de ezek, kik nt>m nemzettek, nem neveltek, nem is is
merték az üldözötteket névszerint, nv.onban a mint rnPgismertettll velök ilket 
a szerencsétlenség, anuyira megszerették, hogy h:~ számnélkiili lelkök van, mind 
oda adják é1-tök, hogy megmentsék. Ne moudjátok: hiszen meg nem ölettek, nem 
ontatott vérök, mert olly sznbadd.ggal éltek a birákkal 8zemben, minilt csak a 
kétségbeesett h11szná.I, R azon kilátá.Rsal siettek le hr.gyeikböl ll forumrn, hogy éle
töket fogják veszteni. Ha lelkiiket ~lll bb ol nem kéRzit.ik, nem lett<lk volna ké. 
pesek a birák előtt olly erélyesen fcil~z6Is\lni. Ott ültek naphosszant a hivatalok 
ajlai eliltt, készek kiragadni a bakók kezeiböJ az elitélteket. Hol vannnk a vi
lági bölcsek hosHzu köpenyeikkel és szakálailtkal, e cynicus gazok, kik nyomo
rultabbak az aszt.1.l alatt torkoskodó ebek nél,· melly•·k miudent csak hasukért tesz
nek? Elhagyták a vArost R rejteltcikbP. bujtak. A város lakói a hegyekre, a 
hegylakók a városba siettek, tettel bb;ouyitvR, hogy ki jámborul él, annak a tüz
keinencze sem árt. Ime a Mlek bölcsesége mennyivel magasztosabb, mennyivel 
fenségesebb minden más dolognál , ugy a jóllétben mint a szerencsétlenségben. 
Azért a valódi bölcset amaz nem fogja elpuhitani, emez neot leverni vagy az 
igaz ösvényről letériteni ; mindig egyaránt erils és erényes marad. És ki nem 
rettegett volna, midiln közthrsaságunk Jegidősb családai is , mellyek roppant va
gyonnal rendelkeztek, a fejedelem bizalmát birták, oda hagyták házaikat, hogy 
menekülhessenek ? Megszünt a Larátság a rokonság, mindenki röstelt megismer
tetni azok által, kiket csalt imént ruóg szeretett. De a szegény barátok, a pusz
ták lakói", mint a vadonok oroszlánai, magasztos . eszmékkel és czélokkal, mig 
mások remegtek, ök rendiiletJenek mara!ltnk a zivatorok kö1.ött, s eloszlatták 
azokat, dem napok mulva, hanem rc;gtön. S vallimint a nemes bajnok, kinek 
ellenfele, neve hallatára, a nélkül hogy megbirkozott volna vele, odállb áll, en
nek há rot fordit, ugy ök is egy ua.p jöttek, b~széltek, eloazlattak minden aggo
dalmat s visszatértek lakásaikbl\. Jlly ertlje vem ll k11resdények ált~t.l behozott 

bölcséuetuek." 
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nyujtják be a császárnak a folyamodá8t s uj utasításokat kérnek. 
Theodo8ius haragja csillapodott 8 megemlékezve Fiavian szavairól, 
hogy akkor hódol leginkább vallásának, midön a bocsánatadásban 
annak alapítóját utánozza, nagylelküen arnnesthit hirdetett. Mindenki 
javainak birtokába lépett, Autiochia ismét Ázsia fővárosa lett, a .csá
szár dicsérte, jutalmazta, kik ellenállni mertek haragjának s megta
nitották, hogyan élvezhesse a megbocsátás édességét egész teljében. 
"Sz ü n j ék me g, igy kiált föl Chrysostom, a p o g á n y ok v ak
s á g a, s t a n u l j á k m e g p h i l o s o p h i á n k a t, m e ll y e t e g y 
c 8 á 8 z á r é s p ü B p ö k t a n i t, h a g y j á k e l t é v e l y e i k e t s 
k a r o l j á k föl a z o n r e l i g i ó t, m e ll y o ll y f ö l s é g e s 
e r é n y ek e t sz ü l." Ezen példából látjuk, hogy az egyház nem 
birván még ekkor a népet jogainak tudatára hozni, a nagyok dühét 
már is szelidítette, emlékeztetvén öket kötelmeikre. 

The!'salollicn. 
Nem olly könnyen szaba4ult meg The8salonica. Ezen város, 

melly Nagy Sándor nővére s Cassander neje után nyerte nevét, s 
eredetileg a kabiroknak s a thermai Venusnak volt szentelve, mint
hogy tengeröbölnél fekszik B Thessaliával érintkezik, a római l{eres
kedés központjává nőtte ki magát·a macedon kin\lyok alatt j a csá
szárok fölismerve tengerészeti fontosságát, emlékoszlopokkal is di
szitették. Nero egy hosszu korynthi porticust épittetett ott, két sor 
szoborral, mellyek a kivitel tökélye s szemérmet sértö alakjaik által 
tüntek ki. Traján a Pantheon mintájára a kabirok rotundáját épit
teté j Marc Aurel és Constantin diadalkapuval látták el t). 

Theodoeius alatt a helyörségnek Botarich volt parancsnoka. 
Rabszolgáinak egyike buja ingerét f1ilkelté egy circusi kocsisnak, 
kit Bo tarich ezért hezáratott (390). Erre a nép föllázad, a fővezért 
néhány előkelő tisztviselövel megöli s hulláikat a köztéreken hur
czolja. Theodosius Milanóban hallja az elkövetett kegyetlenségeket, 
s annyira dühbe jő, hogy nem hallgatva a püspökök tanácsaira s in
kább követve a hizelgő .Rufinus sugalmazásait azt rendeli, hogy a 
barbárok ártatlant bünöst egyaránt legyilkoljanak. Theodosius ne
vében tehát ünnepélyes játékok rendeztetnek, alig telt meg azonban 
a circus (mert a szP-nvcdély a játékok iránt nem engedett a gyanu
nak helyet), kivont kar"dokkal katonák rohannak be s három óráig 

1
) Bölcs Leo alatt az O.TRhok, késöbb Vilmos siciliai lcirály B végre n. 

Amurail c~ászár leromboltlik a vArost ; de ujra föl!•melkedett hamvaiból s jelen
J .. g 1 G ezl·r g(irög, 12 P.z<·r z•;iló s 60 ezrr töröli l11l<ja. 



tartó mésznrlást visznek végbe; 7-16,000 teszik a megölettek számát. 
Egy idegen kereskedő fölajánlotta minden vagyonát, sőt saját életét 
is, csakhogy legalább egyet megmenthassen két fia közöl, midön 
azonban a borzasztó választás felett tiiprenkednék, szemei alatt mé
szárolja le a zsoldos g-yP.rmekeit. 

Ambrus milanúi püspök eliszonyodott ezen esemény hallatára 
s hogy keservét enyhithesse s hogy Theodosius ne lássa, a vidékre 
vonult. Azután levélben szemére vetette kegyetlenségét, őszinte pe
nitencziára intette, egyszersmind figyc·lmeztette, hogy ártatlan vér
től csepegő kezeivel ne merészeljen Isten oltárn elött megjelenni. A 
dorgálásra magához tért Theoclosius, s miután az iszonyu kegyetlen· 
séget jóvátennie lehetlen volt, türedelemmel a milanói bazilikába 
vonult. De a mint kiizelr.dett, Ambrus a küszöhön eléje lép s kinyi
latkoztatja, hogy miutitn nyilvános volt a bün, nyilvánosan kell ele
get tenni az isteni igazsngnak, s nem is ereszti be addig, mig alája 
nem veti magát a canoni penitenczüínalt. A legfőbb hatalom jelvé
nyeitől megfosztva, hünhánólag a templom közepén megjelent s bo
csánatot kért, ös nyolcz hó mulva megkapta a bünbocsánatot s a 
községbe visszavétetett. Ezen szigoru eljárás eredménye volt azon 
edictum, melly szerint minden itélet csak 30 nap mulva volt végre
hajtható 1). 

Emlékezetosb mtlg egy ronsik törvény, mellyet a fejedelmeknek 
okulásni ide igtatunk: 11 Ha valaki oktalanságból arra vetemedik, hogy 
rágalmazza, galádnl piszkolja nevünket, vagy elbizakodottságból lá
zadó gyanánt gyalázza a jelen viszonyokat, megtiltjuk őt büntetni, 
vagy bármi tekintetben is iit ezért bántalmazni. Ha a sértés könnyel
müségbiíl eredt, meg kell vetni, ha ostobaságböl, sajnálni, ha pedig 
gonm:zságból, ngy meg kell bocsátani 2). 

') Scltöll, llist. de lu litt. latine, roszaljn a pii~pök e nagylelkü tettét: ~Sem
mi sem jogosit.ott.a fel Bt., moml, hogy unllko<l6ja felett bir6ul tolja ici) magé.t s 
hogy megalázza öt olly hiinteté~ reó. rov!tsa által, mellyet kora meggyaláz6nalc 
tekintett." Semmi, ha az evH.ngelium nem volna s ha az ő kora, ugy mint a mi
enk, illy bünteté~t mcggyaláz6nnk tekintett volnn. Tovább megint ezt mondjn: 
~lehetleu ebben a pnp arrogHntio\j{.t, félr~i~m~rni, ki mag{•t minilen világi tekin
tély fölé ],e)yczettnek b iszi." 

2) Si quis, motlestiae neaeius ct pudm·is ignarus, improbo petulantique male
dicto, 1iúmina nostra crerliden"t laoessenda, ac temulentia turbulentua obtrectator tem
p07·um fuerit , eum poenae nolumu.t aUbjugari, neque durum aliquid nec aaperwn 
sustinere: quoniam si irl ex levitale processit, contemnendum est ; si ea: insania, mi
seratione dignissimum ; si ab injuria, remittendu.m. Un<le integris omnibus ad ."o • 
. tlram scieniiam rPje?·atuJ·, ut ex pe1·sonis hominulll dicta pensemua et utrunl praeter
milli an P-xqui1·i rleheal censwmn.9, Cool, Th~nol, IX. 7. 1. 
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A mondottakat nem hazudtolták meg tettei, mert midön Kon
stantinápoly ban ellene sz6tt összeesküvés fed eztetett föl, a fejvesz · 
tésre ítélteknek megkegyelmezett, s megtiltotta a bünré~zesck fölke
resését vagy üldözését 1) 1 fölkiáltva : Vajha életre ébreszthetném a 
halottakat ! 2) 

ll. Vnlentlnlán. 
Habár minden akadály és mintegy panasz nélkül eltávolíthatta 

volna a fiatal Valentiniant s maga uralkodhatott volna, Theodol'lius 
tisztelte jogait, ml' gerősitette trónját 1 úm.lma alá bocsátva még az 
Alpesekentuli Maximus féle tadományokat is. Anyja Justina, ki 
eddig nevében kormányzott, s az arianusokat pt\rtfogolva az egyház
ban sok zavart okozott, meghal ván (388), Valentinian az igaz hitre 
tért, s igy csak növekedett iránta a szeretet s tis?.telet, mellyet ma
gának erkölcstisztasága, ügybuzgósága, családi erényei s az igazság 
pontos kiszolgáltatása folytán szerzett. 

A mint meghallotta, miszcrint azzal vádolják, hogy szercti a 
circus-játékokat és a vadállatok harczait 1 azonnal mellözte azokat 
teljesen, s hogy meghazudtolja a mértéklctlenség vádját, böjtnapjai 
számát szaporítá. Egy szinésznöt, ki Rómában sok fiatal ernbernek 
elcsava1·ta eszét, magához hivatott ~ aznt:'tn, hogy példát adjon, a nél
kül hogy látta volna 1 elbocsátotta. Nővéreit igC'n szerette, mid6n 
azonban értesült, hogy ezek bizonyoR bh-tok miatt egy árvával pöt·be 
keveredtek, nz ügyet elintézés végett köz birák itélete alá brJcs:í.totta, 
azután nővéreit reá vette, hogy álljanak el igényeiktől 3). És miude
mellett akadt árulója! 

Arbogast, bátor frank vitéz s második hadvezér Gratian hadse
regében, ennek halála után Theodosiushoz csatlakozott s megl<önnyité 
ennek a diadalt. A császár bizalmát s kegyeit birva, arra használta, 
hogy fölforgassa a nyugati birorlalmat. E végből Galliában a fontosb 
tisztségeket a katonas{tgnál és kormánynál mind hiveinek osztotta szét 
elannyira, hogy Valeutinian Vienne-ben titkos ellenségeinek mintegy 
foglya lőn. Hogy kínos helyzetéből szabaduljon, Thcodr1sius segélyét 
kérle s Argobastot maga elé idézte. Trónján fogadva öt, fühlzólitá, 
hogy tenné le hivatalA t, mire a büszke frank ekként fdelt: "Tekin
télyern nem függ a f(.jedelem mosolyától vagy haragos teltintetét6l 11

1 

s az iratot, mdlyen a rendelet állt, földre dobta. Valentininn 
1 

bár 

i) Themlsslus 01·at. 19. 

') Aranystiju st. Janos Orat. VI. 
3) Sz. Ambrus, De ohitu Valent. 
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nehezen, de visszatartotta magát minden erőszaktól, néhá.ny nap mulva 
azonban sátrában megfojtva találtatott (390. május 15); gyilkosát 
mindenki tudta. A r g o b as t saját előnyére kovácsolta a merényle
tet, azonban mégsem merte a koronát fejére tenni, hanem Eugenius 
rhetort kínálta meg vele, ki magán titkára a magister officiorum volt 
és a tudomány s bölcseség hirében állott. 

A kormánytárs és rokon borzasztó meggyilkolása wélyen ha
tott Theodosiusra, de késleltette boszuját, s kéteégben hagyta Euge
niust, ezalatt azonban készült a polgárháborura. Mihelyt Sti!ico és 
Timasius a legiókat és a ~zövetségcs barbárokat teljesen szervezték 
éd fegyelmezték, u nyugati birtJdalom ellen indult a had. Minthogy 
Argobast Olaszország határait védte, Theodoeius elfoglalta Pannoniát 
egész a Juli-Alpesekig, s megtámadva öt Aquileja rónáin megverte. 
Argobast öngyilkos lett; Eugeniust pedig a feldühödt katonák, mi
diin Theodosius lábainál könyörögne, összekonczolták (394. szcpt. 6.). 

Sz en t Ambrus, ki fegyvcrte len ül <;llenállott az usurpatornak 
elutasította ajándékait s a vidékre vonult, hogy érintkezésbe ne kell
jen vele jönnic, átkozta a nyugati tartományok hódolatát s kiesz
közlé, hogy a legujabb eReményekre a csá8Zár a feledés fátyolát 
bori tá. 

Theodosiu:-~ illyképen az egész római birodalom egyedüli urává 
Jön. Erényeis virágzó kom a legszebb reményekre jogollitottak, mi 
dön e győzelem után alig négy hónap mulva meghalt (395. januar 17). 
A birodalrnat két részre osztotta, Keletet Arcadi us, Nyugatot Hono· 
rius fiának adta, s ez utóbbit lt'Iilanóba hivta, hogy föh·cgye a hata
lom jelvényeit. Itt fényes játékok rendeztettek, mellyeken Thcodo
sius megjelent s rongált egész'!égét annyim megtörte, hogy a reá kö
vetkező éjjel jobblétre szendet·ült. Ő volt az utolsó császár, ki erős 
kezekkel tat·tá a római birodalom gyeplőjét, s vitézül vezette kato
náit a harezba; mind barátai, mind ellenségei nagyrabecsülték eré
nyeit, de fájdalmasan érezték előre azt is, hogy a két tapasztalatlan 
ifjura bizott birodulom gyönge leend. 

Legkitünőbb érdemeit teszik az általa kihirdetett törvények, 
mellyeken világosan észrevelletö a kereszténység befolyása. Megtil
totta, hogy a felségsértés miatt elitéltek birtokait bárki is kérhesse, 
merl a fejedelem ekképen erőszakos kéréseknek engedne, a mit, ha 
igazságos/tennie nem szabad. 1) Illyképen ritkábbak lönek a hamis 
vádak, miután sokan azért vádoltak hamisan 1 mert a vádlott vagyo-

1) Cod. Theod. X. 10. J. 16. 
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nára áhitoztak. Azelőtt a számkivetettek birtoka a kincstát· tulajdo
nává vált: ő azt rendelte, hogy osztassék föl a kincstár s a számüzött 
vagy öröl{ösei között, és hogy a kivégzett atyának vagyona gyerme
keire szálljon 1). Az unokatestvérek köziitti házasságok iszonyu bün
tetesek t. i. megégetés, v-.~gyonvesztés és a gyermek törvénytel~nsé· 

gének terhe alatt voltak eltiltva 2). Szintngy tiltva volt unokát 3) vagy 
rokont 4) elvenni, a kere::~ztények és zsidók köziitti házasságok pedig 
egyáltalában kárhoztatva voltak. A zsidóknak nem volt szabad ke
resztény rabszolgát venni, és n kere::~ztényeknek sznbnd volt minden 
megszoritás nélkül felszabadítani övéiket 5 ). Rzclidséget {!s emberies 
bánásmódot irt elö a biirtönéíröknek, kik olly ritkán birnak e tulajdo
nokkaL A biráknak meghagyta a börtönök látogatását, a foglyok pa
naszainak meghallgatását s megparancsolta, hogy biintetéseiket pon
tosan följegyezzék. Tiltva volt eladni, venni vagy tanitani énekes
nőket vagy öket vendégségekre s szinházakba meghívni, nem volt 
szabad zenészeket tartani, mert a rabszolgák ezen neme, mint az er
kölcstelenség terjesztöi ellen a Szentatyák többszörösen kikeltek. 

Gratianról is meg keH emlitenünk, hogy jó törvényhozó volt. 
Igy például a hamis vádlót azon büntetés érte, melly a rágalmazottat 
érendette 6). A kiváltságokat, mellyekkcl az egyedek a testületek 
irányában birtak 7 ) 1 megszüntetto1 továbbá fölmentette az alattvaló
kat a törvényszéknek s tisztviselőknek tartozó engedelmcssé~töl 
olly rendeleteknél , mellyeket ezek állitólag a császártól élőszóval 

kaptak s). 

1) Cod. Theod. l. 8. 
') U. o. III, 12, l. 3. Arcadius enyhité e törvényt, megszüntetván a meg-

égetés büntetését, mig végre el is törlé. Cod. Juat. V. 4, l. 19. 
3) Cod. Theod. III. 12, l. 3. 
•) U. o. III. 7. l. 2 
5) u. o. liT. t. l. 10. 

O) U. o. IX. l. l. 14. 
') U. o. XI. l. l. 9. 
8) U. o. I. 3. l. 1. 
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TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

A ka t h o 1 i c ism us d i a d a la. - A Sz e n t a t y á k. 

Az első keresztény császárok a régi cultust meghagyták az uj 
mellett, részint számos hü alattvalóik iránti tekintetből, részint mert 
az· olly forradalmak, mellyek a világ viszonyait megváltoztatják, egy 
csapással nem hajthat6k végre. A pogány vallás még nemzetinek 
tekintetett vagy legalább annak tartatott; a pontifex-ek az emberi
nem nevében mutatták he az :Udozatokat; a császárokhoz intézett 
beszédekben nem csak a régi istenségekl-öl vétettek szónoklati be. 
szédformák, hanem az istenekre való hivatkoz:í.sok s esküvések is 
szövettek be. A Curia Juliában még mindig ott diszlett az oltáron a 
győzelem istennőjének a tarentiniaktól elrablott szobra, mellyet A u
g us t us egyiptomi zsákmányokkal díszített; gyül és előtt a senato
rok még mindig égettek előtte néhány szem tömjént, a császárnak 
hüséget esküdve. 

Számos felirat tanusitja, hogy a tartományok még jobban ra
gaszkodtak a pogánysághoz, mert ott inkább külső benyomásoknak 
hódoltak mint a hitnek, inkább a szokásnak mint a gondolatnak. 
Számos nyomára akadunk ennek Olaszországban, de 1uég inkább 
Galliában, hol a druidák tána a ge1·mán vallásrendszerekkel s a Gö
rögországb61 behozott cuitussal egybeolvadtak. Nem tudjuk hogyan 
s miáltal ébresztetett föl ismét a druidismus, de a történelem fentartá 
az archidruidának, Merlin·nek nevét, ki az V. század elején a száraz
s szigeti Bl"itannia erdeit jövendüléseivel betöltötte, kit halála után ti
tokteljes lénynek tartottak, s azért a középkor regényeiben mint jós 
és m:~gus szerepel 1). Germania mindiukább feledve Odinját, elfo· 
gadta az Olymp néhány istenét, a nép azonban főleg a természet erői
nek imádásához ragaszkodott, Ha igaz volna is, hogy az iberi félszi
geten id. sz. Jakab és Cornelius százados kitüzték a vallás lobogóját, 
a régi mégis megmaradt, mellyet a pelasgok behoztak, a phoenicziek 
s carthagóiak bővitettek, s nem tudott egységgé forrni a római hata
lom paizsa alatt, mert a feliratokban tizenhárom istenséget veszünk 
észre 2) mellyek vagy idegenek voltak, vagy a h6ditókéi más neveket 

•) Tanner, Bibl. britann. Hibern p. 622. 
2) Rauveana, Bandi ar vagy Bandua, Barieco, Na v i, ldnorio, Sutunnio, 

Viaco, Ipsisto, Dii Lugor<'s, Tog~tb, 8Hiambon, Neton, Neci vagy Netace; Endo
velico. V. ö. llasdeu, Hüe. de Rapanna t. VIIJ. 
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kaptak a benszülött cantaLri nyelven. A jóslás nagyban dívott a bas
kok közéitt, és az elvirai zsinat (306) sok apastatáról tanuskodik, mi
dön megtiltja a poglinyl!ág méltóságait viselni, ünnepélyekben ·részt 
vonni, az ünnepekl-e virágot, a képekre pénzt felajánlani. 

Afrikában még miudig imádták a hazai puni isteneket, Í1abár 
ott az egyház nagy tanítói müködtek; a nép embertelen babanáihoz 
ragaszkodott s a müvelt osztály is szerette, mint az ott uralkodó civi
lisatio jelvényeit. Maximus, egy tudós grammaticus M.edaur:\ból, 
szent Ágostont azzal vádolta, hogy ismeretlen vértanukat hoz elö, s a 
birodalom régi isteneit megveti, kikről ekképen szól: "Van Isten 
- ugy mond - kinek sem kezdete, sem vég~, a természet minden
ható atyja. Ki lenne olly dőre, olly vak, hogy öt egész bizonyosság
gal föl ne ismerné? Mi ezen Istennek a teremtés müvében nyilatkozó 
tulajdonságait s nagyságát külünféle nevek alatt tiszteljük, mert nem 
ismerjük a valódi nevet, melly öt megilletn é." Ezen hitbölcsészen 
kivül fölhozzuk egy ister.félönek feleletét, ki való3zinüleg pap volt, és 
szent Ágostontól hite felől kérdeztetve, vallását félénk tisztelettel fej
tegette, tanait O r p h e u s- é ll T r i s m e g i s t os t ó l származtatva, 
s a lényeget abban helyezte, hogy ha Istenhez közeledünk, lelkünk 
emelkedik s folytonosan tisztul. A jámborság, tisztaság és igazság, a 
másodrendü istenek segítsége ruellett az egyetemes és kimondhatlan 
Istenhez emelnek, kinek eröit angyaloknak nevezik a keresztények. 
Azonkivül az afrikai bálványimádók rómaiaknak nevezve a hívőket, 
összezavarják a keresztény vallás ügyét a nemzetiséggeL 

Perzsia még mindig áf-olta sze nt tüzét, s szent Vazultól tudjuk 1), 

hogy sok magus terjedt el Levantéban, kik sajátos szokásokkal, tá
vol az emberektől, tudomány és könyvek nélkül, tiltották az állatok 
megölését, hirdetve istenül a tilzflt s Zernovát nemzetök alapitójaul 
tekintve. 

A keleti ta1·tományokban scm pusztult el még a pogány vallás, 
habár az aristocratia, melly a sokistenség támasza volt, ott keveset 
tehetett s nem is volt ott a sokistenség .annyira összenöve az intéz
ményekkel mint Rómában. 

Birt-e mindazáltal a pogányság, habár zilált állapotban s az egy
ség jelvénye nélkül, olly ellenállást kifejteni, millyent csak a meg
győződés szül"? ~Iig a keresztényeknél tettekben s irásban olly nagy 
volt a lelkesedés, a pogányok mintha álomba marültek volna, ugy 

') Eput. 3'26 oa: Epiph. 
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beszélnek mint három évszázad előtt 1) 1 mintha é~l'lre nl'tn vettek 
volna, hogy az általok megénekelt istenségek nem egyebek többé 
hulláknál s árnyéknál 

Nenzele!ih pogányok. 
Mindazáltal nem hiány·zottak , kik a régi eszmékP-t az iskolák

ban A a társadalomban oktatták és védelmezték. Csalt Vectius Ago· 
rius P•·aetextatust "a pogány vallásosság fejét" erulitjük, kinek könyv· 
tárába gyüjté Macrobius az ő S a t u r n a l i á i-nak személyeit s 
imádással határos tiszteletben részesité öt. Ez maga köré gyüjté a 
pogányságnak még megmaradt előkelőbb hiveit s mint Achaja pro
conaula főntartá Görögorszá.gnak jogát a hellen cuitus éji szertartá
sainak s az eleusini tititok gyakorolhatására; azután kiildöttként Va
lentiniánnál járt, hogy az augurok üldöztetésének megszüntetését 
kieszközölje; mig élt, nagy tiszteletben részesült, halála után a csá
szárok két, Vesta szüzei pedig egy szobrot állitottak emlékére 2). 

Macrobiusnál nemesen védi a rabszolgákat, azt mondja, hogy 
azok ugyanazon elemekből alkotvák mint mi, ugyanazon principium
tól kapják a szellemet, épugy élnek és halnak s a szerencse változá
sainak mint mi alávetvék. Az ember testére nézve lehet rabszolga, 
lelkére pedig szabad, vajmi sok szabad ember a szenvedélyek rab
szolgastígában él. Az erkölcR különbözteti meg az embereket, nem 
az állás vagy ruházat; végre előadja, hogyan kell bánni a J·abszol
gákkal, hogy uraikat szeressék ~). 

A római Anieius Simm~tchus, kibe Libanius oltotta a pogány 
vallás tiszteletét s visszaállithatásának reményét, sok barátságos le
velet intézett Macrobiushoz. A római praefectus fia lévén, csakhamar 
pontifex, quaestor, praetor lett, kormányozta Campaniát és Bruttiu
mot, majd afrikai proconsul, római praefectus s végre consullá (391) 
lön. Mnximus pártjához tartozván, midön ez legyözetett, azon keresz
tények templomába menekült, kiket üldözött, Liberius pápa azonban 
kegyelmet eszközölt ki számára. Midön pontifexxé lön, erélyes buz
góságot fejtett ki hivatala körül, s panaszkodott, hogy számosan ezen 

1) Ausonius, Claudíanus, Eutropius, Aurelius Victor, Ammianus Marcelli
nus, Avienus, LucilliuR, Macrobius, Vegetius, Servius .... 

2) L. Grater pag. 310. N-ro I. Egy 387-ben Elmeit azobrán ez áll: ponti· 
fex Veatae, pcmtójex Solia, quindecimvir, augur, tauroboUatiU, neocontB, hierofanta et 
pater sacrorunt.; - Grater pag. 1102. N-ro. II. Eg"J" a mult azázadban talAlt oltá-. 
ron mondat.ik r6la: curialis Herculir, lfacl'aliU Libero et Ele~J~~inilf, neocoru~~, pater 
patrum; - Donato, Suppl. ad ,vu,·atar. T. I. p. 72 N-ro II. Pater 1M1'orum t!e pa
ter patrum a Mithra cultusAra vonatkozik. 

3) Saturn. I. 
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hivatalban kötelmeik clhanyagolá:?ával csak a császárok kegyeit va
dászszák. Csodálatos vakság, ugy beszél annyi változások közepette 
a hazai vallásokról, mintha soha kétségbe sem vonattak volna,· s igy 
ir Praetextatushoz: 17 Mennyire sajnálom, hogy daczára a sokszoros 
áldozatoknak, a spoletói szomorú jóslat még nincs nyilvánosan""kien
gesztelve. Jupiter alig a negyedik állatölésre kegyesnek tanusitotta 
magát s Fortunát a tizenegyedikkel sem voltunk képesek megengesz
telni. Oh milly országban lakunk! Egybe kell gyüjtenem tiszttár
saimat, hogy gondolkozzunk valameily eszközökröl , mellyek válasz
tásáról majd értesiteni foglak téged" •). Sajátos töredelemmel kéri a 
!tazai isteneket, hogy bocsássanak meg azoknak, kik elhagyják tiszte
letöket 2); a Vestaszüzeket lelkesíti, hogy szigoruan ragaszkodjanak 
a fegyelemhez, s egynek, ki megszegte fogadalmát 3), büntetését kéri;. 
szóval azon van, hogy főntartsa a pogányság politikai fontosságát. 

S ez és nem más volt czéljok a pogányság nyugati védelmezöi
nek, hol nem létezett egy iskola sem, millyen az athenaei volt, hol 
egy a r a n y l á n c z átnyujtásával avattattak föl az elhunytak halhat
lauságában hivök s az ujplatonismussal összekevert theurgicus tanok 
hivei. Róma, Milano, Bordeaux, Trier, Toulouse, Narbonne külön
bözö iskoláiban még néhány tanító előadta a pogány mcséket, hogy 
bámultaasa azok szépségeit; s midön egyikök (Eugenius) a sors sze
szélye által trónra emeltetett, azonnal bálványimádáshoz fogott, föl
állitotta ujm a győzelem istennőjének tSzobrát, a Juli-Alpeseken át
vezetö utat Jupiter szobrával diszítette 4) s hadseregének élén 
Hercules képe lengett. 

Létök eléggé rnutatja, hogy a győzelmesked ö kereszténység 
tartózkodott az üldözéstől, mellyben maga kezdetben részesült. Prae
textatus, Simmacbus és Libanius, habár nyilvánosan vallották a po
gányságot, mégis a legfőbb hivatalokra juthattak s valamint maguk 
ugy övéik sem kényszerültek elhagyni vagy csak el is titkolni hitö
ket. Eunapius és Zosimus a kereszténységgel ~llenkezö szellemben 
irták történelmöket s a sophisták akadályozás nélkül hallatták bár
gyu panaszaikat, hogy a sötétség elfoglalta a capitoliumot. 

Ezen türelem rnellett a kereszténység mégis annyira gyarapo
dott, hogy tekintetbe sem lehetett többé venni a hanyatló pogány 
vallást. Nem csak az alsó néposztályból csatlakoztak a keresztény 

1) Ep. 43. l. 1. 
2) Dii patrii facile gratiam neglectorum aacrol'um. II. 7. 
3) Ep. IX, 118. 119. 
•) Sz. Ágoston De ci!J. Dei v. 26. 
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községhez, hanem a polgárság tekintélyes osztálya 1) is kezdett meg. 
térni. Julián üldözése,rnelly kis időre elnyomta a belséí érzelmek kül
nyilatkozatát, visszahozta ama rugékonyságot, mellyet a jó ügy az 
akadályokból merit. A keresztények könnyü győzelme Görögorszá~ 
tehetlen bálványainak isméti megjelenése fölött, csak növelte a püs
pökök h:~talmát, kik mint megannyi hadvezérek nem csak a keresz
ténység terjesztésére hanem a sokistenség leküzdésére keltek s fen
hangon követelték, hogy a tá•·sadalom szakitsa végre szét azon köte
lékeket, mellyek a pogánysághoz fiizik. 

Benn azonban folyvást zavartatott az egyház az arianusok által 
a Jézus istenség(' fölötti kérdéssel, kiket a esászárok majd védtek 
majd iildöztC'k a szcrint mint környezetök alakult. Az arianismus 
székhelye Konstantinápoly volt, hol azt mind a fejedelmek mind a 
patriarchák védték s hol az a fecsegő körök napi ujdonságainak tár
gyát képezte. Nem követhetjük előadásunkban az arianismus törté
netének fejlödését egyes részleteiben, de ha elgondoljnk, ha tekin
tetbe veszszük, hogy vallásunk a dogmatikai vizsgálatoknak a gya
korlatras az örök üdvösségre való közvetlen alkalmazásamiatt a leg
tökélctesb megegyezést kivánja még a·látszat szerint tisztán speeu
lativ dolgokban is, elképzelhctjiik, milly zavarnak kellett uraJkorl
nia, midőn a kerc~ztény nyáj az egymással ellenségeskedő piispökök 
között megoszlott, kik nem elégedvén meg azzal, hogy egymást egy
házi tekintetben megfeddjék, hnnem még arra is törekedtek, l10gy 
majd a hivek jó vélekedésétöl, majd a hatalmasok kegyeitől egymást 
viszonyosan megfoszszák. Az udvar nem érdemesel{kel, hanern a vé
leményeikhez szitó papokkal t:i)töttc be a piispiiki székeket; a nép 
pedig vagy más püspököt választott vagy üresen hagyva a templo
ruok~t a vidékre vonult; ha a hatóság közbe lépett, ellenállásra tá
madt, s ez erőszakoskodásokra 1 számiizetésekre s öldöklésekre adott 
alkalmat. 

Az at)·ák. 
A még mindig lételeért küzdö kereszténységben sokan uj di

csőséget arattak. A Szentatyák, kik az uj irodalmat alkotják, nem 
utánoztak, nem a létezni megszünt társadalmat vázolták s nem is va
lami eszményi soha nem létezr-tt állapotot ecseteltek, hanem a tettleg 

1) Sexcentas numera•·e dornos de sanguine pri~cu 
Nobilium licet, ad Christi piacula ve1·sas. 

Prudent. v. 567. 
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létező tár~adalmat tárgyalták s irodalmuk a legfensőbb társadalmi 
azaz vallási eszméket képviselte. 

Az atyák azelőtt csak a dogmát adták elő, nem lévén ki ellent
mondana; mert a tudósok nem hallgatták, nem volt aikalmok a vitat
kozásra. A tudósok azonban, akarva nemakarva csakhamar kénysze
rültek őket észrevenni s őket legalább rágalmazni, s itt kezdődött a 
Szeutatyák azon feladata, hogy védelmezniök kellett a dogmákat a po
gányok és bölcsészek ellenében, összehasonlítva azokat a régi tanokkal, 
hogy kimutassák, mennyivel fensőbbek az u jak s mennyivel megegye
zőbbek a józan észszeL Nem állapod va meg a védelemnél, hatalmas 
védvekkel1 csodákkal és jóslatokkal bizonyitják a keresztény igaz
ságot s uj és mély eszméket fejtegetnek az isteni s emberi természet 
fölött. A logica és történelem fegyvereivel is megtámadják a pogány
ságot és a philosophiát, a mindenható fejedelmek előtt pedig nemes 
és szokatlan szabadsággal beszélnek. 

Az ész szabályai s a classicusok szerint vitáznak, habár a szent 
iratokra támaszkodnak ; csakhamar elvetik az ellenség szertáraiból 
vett fegyver~ket s a hittel s az uj tudománynyal övezve, a tanok 
mélységeit kutatják s azok lényegét magyarázatokkal s értelmezé
sekkel fölvilágositják. A pogányokkal a keresztény igazságok felett 
vitatkoztak ; az eretnekekkel, kik elfogadták a szent könyveket s az 
egy Isten létét1 a szent iratok értelmezése felett folyt a vita. .Termé
szetes, hogy támadtak elágazások, hanem ebből mindinkább nagyobb 
világosság, uj nézpontok keletkeztek 1 mellyek a keresztény tanok 
összegét képezik. 

Tévedne 1 ki a vita e különbözö mozzanatait tekintetbe nem 
venné, mellyekben nem ellenkező hanem kiilönböző lévén a ezé!, kü
lönböző a leküzdendő ellenség, a magyarázatnak s a szándéknak is 
nem ellenkezőnek, hanem különbözőnek kellett lennie. Ki várat 
ostromol, sánczokat és futóárkokat épit, de elfoglalva a várat, maga 
rontja le az ostromkészletet. 

A ki tehát ugy hiszi előadni a keresztény vitákat, hogy egy
szerüen elmondja az első századok hitét, felette nehezíti a tárgyat. 
Az egyház szakadatlanul híven önmagához a rábízott igazságokat 
mindig nagyobb határozottsággal fejleszté. A Szeutatyák nem nyi
latkoztak vagy csak tökéletlenül sok kérdés felett, mellyek tudnillik 
még nem voltak vita tárgyai s mellyeknél, nem történvén semmi visz
szaélés, nem volt okvetlenül szükséges a szigor a kifejezésben. 

A pogányság s eretnekség ellen nagy erélylyel kiizdöttek a 
Szentatyák. Szent Athanáztól szent Ágostonig a lángelméknek egész 



sora csodálatos mozgaln1at idó..:tek elií a n'llnai szellemvilágban s az 
emberek itéleteiLen. Nekik kiís?.iinhetni, hogy Nyugaton uj ura
lom világa nyilt, erösebh a 1\arcl hatalmánál ; Gtirögország, a hódolás 
tespedésébiíl feloc~:n'tdva, nem éldeleg emlékein , nem hizeleg a hatal· 
masoknal~, nem foglalkoúk észficzamitó álokoskodásokkal, hanem a 
néphez fordul, nem hogy felizgassa szenvedélyeit s szitsa gyülöletét, 
hanem hogy igazsÁgra oktaRsa s boldogságra vezérelje. 

Szcnt A tlum8z. 
Athanáz, kinek tetteit láttuk már, megnyugodva hiten, nem fo

gott volna az iráslwz, ha az egyház szükségei nem parancsolják. Az 
elsö szent i1·ók valóLan nem tudományos érdekböJ határo?.ták el ma·. 
;.;ukat könyvcik irásá1·a, sem hogy logikai vagy ékesszólási tehetsé
gl!ikct megkíséreljék vagy nézeteiket s meggyőződéseiket fejteges
sék, hanem azért léptek föl, hogy meggyőzzenek, tanítsanak, ezáfol
janak. Nem lehet tehát Athanáz irataiban fényes ékesszólást találni, 
mert czélja. meggyözni és nem tetszeni ; nem is rendszereseu adja 
dií a hit tárgyait, nem is mcsterileg czáfol, hanem csak a dogma né
hiiny pontját tárgyalja vonatko?.ással a kereszténység lényegére. A 
~eleuciai és riminii zsinatokról irt kiinyvében föltünteti az arianusok 
úllhatlanságát, fölhozva azon érvet, mit ujabb időben Rossuet "D es 
V a 1· i a t i o n s" czimü miivében olly fényes eredménynyel magáévá 
tett. Ismételve állitja, hogy legjobb szigoruan és föltétlenül az Isten 
szavához ragaszkouni s hogy döreség az emberi észszel tulszárnyalni 
akami a legmagasb értelmet. Nem semmisiti m~g az ér;zt, hanem arra 
korlátozza, hogy az eszmék összefüggését fölfogja, a nehézségeket 
megoldja s egyes helyeket az egyetemes fogalom értelméLen megma· 
gyarázzon. Mindezekhez szükséges mindeneltelőtt az erény 1 ezért 
1t10ndja: V a l am i n t a ki a n a p b a ak a r n é z n i 1 e l ö b b 
ki kell törölnie szemét, ugy a ki föl akarja fogni 
az Isten bölcseségének értelmét, eli5bb tisztitsa 
m e g l c l k é t 1). 

A•·nny;;zójn szcnt J8nos. C:J-14--401.) 
Amnyszáju szent János, kihez buzgóságra kevesen, ékesszólásra 

pedig :o;enki sem hasonlított, Antiochiában nemes szüléktöl szárma, 
zott, Libauiustól tanult, ki bámulva tehetségcit fájdalommal mondá: 
"N e ki hngyJ;am volna iskolám at, ha el nem ragadják a keresztények" 
Utálva a rhetorok Iliuságát s a forum hamis okoskodásait vissza
vnuult s n tudományoknak szcnteltc magát. "Midíin megtudta anyám, 

1) Dt• Tnearnllf. 

\"ll. l~ 
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ugymond, h<•gy eh·nnulok, kezeimnér fogott s szobájába Vf'Zctett., hol 
maga mellé ültetett az áö·yra, mellyen nekern élctet adott, l! elkezdett 
sirni, azután beszélt; de szavai keseritbbek voltak könyei nél. u· Meg
említve, hogy a kor és nem gyöngeségei mellett mennyi veszélynek 
van kitéve a fiatal özvegy, ekkép folytatta : "Fiam, ennyi nJ'omor 
között egyedüli vigaszom az volt, hogy arczvoná~;aidban kedves fér
jem képét szemlélhettem. Ezen vigasztalá~orn voltál már akkor, mi
dőn még c;ak gagyogtál, mi olly nagy örömet r,zokott a szülöknek 
okozni. Nem emésztettem föl örökségedet, rni annyi árvával történik, 
s mégis semmit sem mulasztottam el, hogy sajátomból is pótolva ál-

.lásod fényét fentlnt.snm. Ezt nem szemrehányáskóprn mondorn, ha
nem hogy ne Mgy ismét özvegygyé. Ezen egyetlen kegyért esede
zem, Fiatalok nagy kort remélhetnek, nekünk öregeknek csak a 
halál van hátra j Yárd be tehát legalább halálomat 1 melly nem kéR
hPtik. Ha eltemettél s hamvaim atyádéi mellett pihf'nnck, akkor 
utazhatol, sőt a tengerekl-e is szá.llhatsz; senki sem fog akadályozni j 
de mig élek, oh tlird jelenlétemet, ne únd meg az életet velem s ne 
haragítsd magad ellen az egct, rnidiin azt sanyargatod, ki t~gcd soha 
sem bántott m<·g." 

A fiu, ki e szavakban anyja egész szivét tárja elénk, bizonyára 
mélyen érezte azokat; azonban az emberi érzelmeknel Priisebb EZÓ

zat az U1· csatáira hi,,ta föl öt. Utazási szántlékáról JernondoH s visz. 
szavonult a remeteségekbe, mellyP-ket az ajtatol'!s:ig a zajos Antiochia 
közelében is tudott magának alkotni; a magányélet védelmére és di
cséretére egy mnnkát irt, mellyben nzt állítja, hogy a szerzetes ke
resztény pilosophiájával magasabban áll, mint a fénytől é~ dicfltől ára
dozó fejedelem. 

Itt megtudva, hogy bar:itj;ivnl Vazullal föl akarják szentelni, 
minthogy erre méltatlannak tartotta magát, elrejtőzött, Vazulnak rnit 
sem szólva, hogy szándékaiban mP.g ne zavarja. Var-nl, szánd~ka 

ellenérc, iólszenteltetvén, panaszkoclott barátja cljáráf'a felett s azt 
cs;tlásnak s hazugságnak nr,·cztc. Aranyszáju sz .• Tános ünigazolásaul 

11ErtekezéR a papságról" jelesmunkát irt, mellybenasze
rnélyes védelemtől a szent hivatal áltnlános fontossllgára emelkedik 
s ennek fenségér/il M a vele járó kötelmekről nézeteit fejtegeti 1). 

Mig egyrészr/il a nagyravágyás ármányokhoz folyamodott s a fejedel
mek s parthivek kegyeit vadászta, másrészt·öl azt lehetett tapasztalni, 

1) Vigyázva R egyéb tanilival ÖsRzevetve !cell az elsii kiinynt olvasni, 
mellyben azt !tllitja, h0gy jó czélra hamissfoggal is lehet élni. 
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hogy a tulzott nlázatosság a papi szolgálat alól magát kivonni ügye
kezctt. AmbrnR, Vazul, Agoston e~ak kenyszcritve lettek papokká; 
Gaudentius csnk a kiközösítés fenyrgetése folytán fogadta el a bre
sciai püspökséget; némelly remete megcsonkitotta tagjait, hogy el
kerülje ezen dicsőséget. Afrikában pedig büntetést szabtak az olly 
egyházi személyre, ki vonakodott fölvenni a rendet. 

Aranyszáj u szent János sem tudta meggátolni, hogy föl ne szen
teltessék Flavián antiochiai ptiRpök ~lt11l. Nagyszerü tevékenységet 
fejtett ki a szónoldat terén, s számos és ragyogó beszédet tartott az 
eretnekek ellen, az erkölcstanból vett eszmék felett, majd a buzdító 
dicséret, majd a vigasztalás képezte beszédeinek tárgyát. Hetenkint 
többször prédil(ált; reggel az istt>ni szolgálat előtt, ollykor viradat 
eWtt, hogy a nép munkájában A.kadályozva ne legyen, nagyböjtben 
pedig este. Nemcsak a keresztények, de zsidók s pogányok is olly 
nagy számmal hallgatták szent beszédeit, hogy e miatt panaszkodott 
is 1), nem egyezer meg kellett tiltania ll tapsot , mellyre hallgatói ra
gadtattak. Legt<ibbnyire készületlenül beszélt, lelkesedéere bízva 
magát. "Végtelen és talán példanélküli heszédfolyamba merültem, 
nem birván ul'alkodni lelkern tüzén, melly a szavakkal nagyobbodott. 
De ez a ti hibátok, me rt tapsaitok és felkiáltásaitok által félrevezet
tetek. A kályha tüze kezdetbea nlig ég, nem világit, de mihelyt szellő 
éri, életre kap, ·lángol és. világit. Ép ugy ~ hallgatók szaporodása és 
folyvást növekedő részvéte folytán öregbedett lelkesedéscm 1 tullép
tem a határokon, s a tetszés, mellyben réRzesült elöadásom, akaratom 
ellenére arra vitt, hogy a tárgy gazdag voltán kalandozzak 2). u 

l!'ölszólitva, hogy a pogányok ellen beszéljen, ekként dlaszolt: 
"Tenni fogom, ro i helyt nem lesz többé megtériteni való keresztény. u 

Ezekiránt azonban forró és önodaadó szeretetct tanusított. "Ti vagy
tok, :;~tyám, anyám, testvéreim, gyermekeim, mindenem; örömet s bá
natot is csak annyiban érzek, amennyiben benneteket illet. Ha számot 
sem kellene adnom rólatok, mégis vigasztalhatlan lennék, titeket el
veszni látva, mert az ntyát scm vigasztnlJa. az, hogy mindent megtett 
gyermeke megmentéseért. Üdvözülök-c valaha, vagy elkárhozom, 
afelett nem aggódom annyira, rnint azon, hogy ti mindnyájan, egyet 
sem véve ki, majdan üdvözüljotek, hogy mindnyájan s örökre boldo
gok legye~k. Ez szükséges és elégséges is az én boldogságomra. 

l) MagB mondja (Hom. 59), hogy néha 100,000 hallgatúja volt. 
') "Hngy nem az önlöyök vezetik a vil09ot" czimü ~Srtekezés. 

13* 



Nem bánom, akármi mi'Hlon, esakhogy ü1lvöziiljetek. Ki beszéJt·imen 
e;jodálkoznék, az nem tudja, mit tesz az, atyAnak lenni" 1). 

A gazdagokhoz ekképen s1.ólt: "'l' i a.-: t gondoljátok, hogy ne
künk kegyeket osztotok, ha hallgatjátok azt, mi az üdvösségre vezet. 
Talún a gazdagság, vagy selyem ruha tesz hüszkévé? N em 1udjátok, 
hogy a selymet férgek fonják, barbárok szilvik, s viselik egyaránt 
tolvajok, szentségtörök és kéjhölgyek! Gondoljátok meg, milly föl
fuvalkodottság ez! Tekintsétek lényetek alacsonyságát; csak poi·, 
hamu és füst vagytok! Parancsoltok ugyan sokaknak, de azért ma
gatok ~ szenvedélyek rabjai vagytok ! " 

A papoknak rnunkás buzgó11ágnt kiitött szivöln-c, .~ intette, hogy 
keriiijék a gazdagok asztalait, ne tartsák magnknál az ugynevezett 
Agapete szüzeket azon iirügy alntt, hogy segélyezzék ha szegények, s · 
vezessék ha gazdagok; a szüzeket figyelmeztette, hogy a tisztaság nem 
csupán a biinök kerülésében, hanem a világi dolgok tökéletes elhagyá
sában áll. Az özvegyeket böjtülésre lelkesitette s intette, hogy hagy
janak föl a. fürdökkel s egyéb fölösleges dolgokkal, s hogy inkább is
mét férjhez menjcnek, minteem eddilestelen életre s fecsegésekre ve
temedjenek. Ohajtotta, hogy minden húzban egy kis ·kóroda legyen, 
s hogy a Konstantinápolyban lakó 100,000 keresztény gondoskodjék 
a szegényekről is, kiknek száma ötvenezerre rugott, ez leendett J1.é. 
zete szerint a legjobb mód, hogy a városban többé egy pogány se 
maradjon. Leginkább ostorozta földieinek a circus és szinház iránti 
korlátlan szenvedélyeit. Antiochia az ö ékesszóló ajkairól hallotta a · 
panaszt fényíizési szenvedélyei ellen, mellycket nem vetkiizött le a 
pogánysággal, hallotta panaszát ce(lt·us é~; porphit· palotái, n. szolgák 
és beréltek csapatai felett, k!ket fiírangn hölgyek magukkrd hurczol
tak. Ostorozta a pogány bölcsek gőgjét, kik hosszu szakállal s kö
penynyel és nagy botjaikkal a porticusok alatt kevélykedtek, nem
különben azon babonaságat, me Ily szerint habár a kereszténységre 
tértek, még mindig augurokhoz és hüvészekhez folyamodtak, amu
letteket viseltek, ezer számra rabszolgákat tartottak, kikkel a régiek 
módjára viszaéltek. 

Szemrehányásait kiváncsinn hallgatták s világiasan megtapsol
ták, alig lett azon ban vége az isteni tiszteletnek, azonnal futtntásra 
vagy mulatságokra siettek. 

Ezen t·ohanó éh•vágyat szent Chrysostom a jótékonyságra ügyr:
kezett irányozni, mellyet olly t·évpartnak tartott, melly k':Liébfl fo-

'' Hmu. a. in Actu. 
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g ad ja, 11 hajútörest sze u vedettek et, bárlwrlllan jöttek legyen. Illyen 
volt Abmhám, ki szivesen fogadt~ a három idegent, nem kérdezve 
kilétöket, elegenJö volt tuJnia, hogy rnegszorultak; a szerencsétlen
hen, mondá, az emberi természetet kell tisztelnünk, nem m;elekede
tcinek vagy vallásának érdemót 1). Midön a konstantinápolyi patriar
chatusi méltóságra emeltetett (398), kijavíttata egyházait, némely
lyeket rnegnagyobbittátott, s az elszakadtakat ügyekezett az egyház 
kebelébe vissza.tériteni. Száwkivutésben balt meg, mert hivatalához 
hiven kárhoztatta Eudoxia császát·nií erl{ölcstelenségdt. 

~llziauzl ~o~zc•nt (iergely. 
Nazianzi Um·gely a nazianzi vagy diocaesareai püspök fia volt. 

A tudományok iránti szeuvedélyénél fogva tanulmányai folytatására 
clübb palaestinai Caesareába, aztán Alexandriába küldetett s végki· 
l(épzcisc végett késöbb Athenbe, melly a közvélemény szcrint az 
ékesszólás szinhelye volt. Itt tahUkozott Vazullal, kinek tiz fiatalabb 
testvére közöl Péter sebastei, Gergely nyssai plispök volt. 

Sze ut V az nl. 
Pontusból , hová az üldözések elöl ősei menekültek, V a z u l 

Caesareába küldetett iskolákra, onnan Konstantinápolyba, végre At
henue; hol fiatal lwra daczára komoly és férfias magaviselete által 
tünt ld, kárhóztat~·a a polgárok és fiatalság vitázási dühét, kik a fia
talság hevével szomjazva és csodálva a tudományt, nyugtalanul ke
resték az igazságot s azt fanatismussal védclrnezték, pártjokat fogva 
tanitóiknak, mint a hivek püspökeiknek, vagy a circus népe a futta
tóknak. "Athenben, (beszéli nazianzi Gergely) az iskolák lármás 
am p hitheatrum hoz hasonlitanak, hol a föltüzelt nézök porban mozog
nak, kezeikkel hadonáznak utánozva a futtatók mozgásait, a levegőt 
lármájokkal eltöltik, ujjaikat kiterjesztik, mintha ez által a futók lég
zését al•arnák _jobban elösegiteni, s habár távol állna l~, ezt biztntják, 
amazt késleltctik, s rninden felett itéletet mondanalt. Esk! teszi mind 
ezt? ama csőcselék, mellynek nincs mit ennie sem. Ime, illyenek az 
athenei tanulók meatereikkel s azok versenytársaivaL Valameily is
kolához szegödve legfőbb gondjok, hogy a tanulók számát s a tanító 
hasznát szaporítsák, mindegy, hamindjárt a legesztelenebb s legillet
lenebb eszközökkel is; elfoglalják az utakat, utczákat, kapukat, az 
egész tájé.kot s minden a vidékről a városba vezető utat, s mihelyt 
valameily tanuló Atti(•a földérc lép, azonnal elfogja, a ki vele találko
zik. A látvány félig komoly, félig nevetséges; az ujonczot elvezetik 

1) Opet·a t. V. p. 51. 
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valameily kedves barátjokhoz vagy valameily keuvencz sophistához, 
hol élczekkel és szőrszállhasogatá,sokkal faggatjált, hogy kislelküvé 
tegyék, s ezen megrohanásnál tünik ki, a nyert nevelés szerint, szel
lemének s jellemének ereje. Ki az eljárást nem ismeri, megijed vagy 
megbántva érzi magát, ki pedig tudomással bir róla, azt mulattatja; mi
után a fenyegetés sokkal nagyobb, mint a bekövetkező rosz. Az 
ujonczot azután a fürdőbe viszik, párankint kis?rvc az utczákon át. 
Oda érve, mintha a fürd0ház különben nem is nyilnék meg, lármáz
nak s verik az ajtót, hogy megfélemlitsék az ujonczot. A fürdőuen 
végre felszabadul s amint onnan kilépett, felavatottnali:. tekintetik s 
elfoglalja tanulótársai között az öt megillető rangot" 1). 

Vazul hálás barátsággal ragaszkodott Gergelyhez, mivel meg
kiméita öt ezen lármás' és illetlen jelenetWL "Istentől s a tudomány
szomjtól Athenbe vezéreltetve, (mond emez), mint két folyam, ruelly 
hosszas csavargás után együvé ömlik, egyesült lelkesedéssel karoltuk 
fel az emberek között irigylett jót, a tudományt; de a gyülölséget mi 
nem ismertük. Vitáztunk, nem hogy az el~őség uicsöségét elnyerjük, 
hanem hogy arróllemondhassunk. Mint két testben egy lélek, közös 
foglalkozásunk volt az erény gyakorlása s az örök élet reményeinek 
való élés, visszavonulván a földiek WI még mielött e világot elhagy· 
tuk volna 2). Olly ifjak l<üzött élve, kiket koruk ts hajlamaik a kihá
gásokra vonzottak, mi csendesen töltöttük napjainkat, hasonlag azon 
forráshoz, mellyriil állitják, hogy a sós vizek hullámai között is meg· 
tartja édességét. 3) Szivesebben foglalkoztunk a komoly tudományok
kal, mint a csupán csak kellemesekkel, mert ez utóbbiak nem csak az 
erények, de egyszermind az ifjak könnyelműségének forrásaul azoigál
nak 4). Csak kétféle idöt isme•·tünk, a templom és a tanulás idejét." 

Vazul nagy előmenetelt tett a grammaticában, az ékesszólás
tanban, a szemléleti és gyakorlati bölcsészettanban 1 valamint a dia
lectica finomságaiban, nemkülönben kitünt a csillagászat, mértan-, 
számtan- és gyógyászatban. "Ámde elérkezett a válás ideje s a pilla
nat, mellyben utoljára beszélnek a jóbarátok, egymásnak istenhozzá
dot mondanak, megölelik egymást és sirnak; lehet-e jóbarátokra nézve, 

1) Halotti beszM szent Vaz1ll f"ólött. 
2) Ugyanott. 
3) Életérlll irt költeményében. 
4) Mathwá:r:ow rf• ov -r:oi~ ~ó'ed-r:oe;· 7fAiov, ~ -r:oe;· xaUed-r:oe1· •xa•(?O!J-E? 

<7C .. r11 xarr:evrf•v tdT<~•, 1j 1f(IÓr a(ll'f''l" 'f'v7Cov;·ó'c<e -r:ov; vto11r, 'l 7fEJÓI· xaxtav. 
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kik Athenben együtt nevekedtek, kc:;erübh, mint elválni egymástól s 
megválni olly kedves várostól 1) ?" 

Haza érve a fölött tünödött, milly állást válaszszon magának. 
Keuve volt Illést és Jáuost utánozva a pusztába vonulni, de ez nem 
látszott alkl\lmas helynek a szeutids és Szeutiélek fényteli tanai ér
telmének tanulmáuyozására. "Azok, kik nyilvános életet élnek, má
soknak használnak, önmaguknak uem 1 ezerféle hajba keve1·ednek

1 

édes nyugalmok oda van, folytonos izgalmak háboritj:\k. Kik egészen 
visszavonulnak a tftr~ndalollltól, nyngodta.Lbnn élnek, s gondoktól 
ment lelköket az elmélkedésre irányozzák j dc csak maguknak szol
gálnak s élctok kevésbbé szomoru, mint kemény. }i;n l(özéputat vá
lasztottam, a men.nyiben a remetékkel elmélkedem s a világiakkal 
hasznos akarok lenni. 1' 

Néhány per folytatása után, mi szokásos ciiikészület volt azokra 
nézve, kik államhivatalt ak:wtak viselni, kizárólag a ke1·esztény böl
csele!llnek szentclte magát, önkénytesen szegénynyé lett, s azon szent 
férfiak felkeresésére indult, kik Egyiptomban, Syriában s Mesopota
miában laktak, hogy elsajátitsa szigoru életmódjok titkát s utánoz
hassa öket. Macrina nővére már cgyesiilt pontusi lborában több jám
bor s ájtatos növel, kikkel teljes egyenlőségben élve csak égi dolgok
kal foglalkoztak, dicsőítve szent énekek zengedezésével választott 
jegycsöket, Jézust. Innen nem mcssze egy vadonban telepedett le 
Vazul, mcllyet tiszta lelkének Us?.inteségével s az iskolára való visz
szaemlékezéssel ir le. "Elvesztvén reményeimct (irja Gergelyhez), 
vagy inkább a rólad sziltt álmokat (mert a remény az ébren levő ál
ma), Pontnsba jöttem keresni nekem való életet, s hála Istennek, ta
l:iltam is hajlamaimnak megfcleW menhelyet. Amiről gyakran álmo
doztunk ketten, nekem immár valóságban megadatott. Egy magas 
hegy ez, sürün benlive fákl~:al, északon üde s tiszta forrásoktól ön
tözve j a hegy tövénél az erdőségektől védett, a magasból cserge· 
dezö patakok által öntözött termúkcny róna terÜl el. Calypso szigete 
ehhez képest semmi, habár Homer mindenek fölött magasztalta is. 
Tarlozkodásom helye két nagy völgyrc oszlik, s egyik oldalon a szik
lákról rohanó folyó futásával folytonos és csak nehezen legyözhető 

korlátot képez ; n másikon pedig minden átkelést elzár a hegység 
oldala, mdlyröl a völgygyel csak nehéz ösvényeken lehet közlekedni. 
A?. 'egyetlen bl'járásnak mi vngynnk urai. Lakásom egy magsEI szikla 

') OVJ'u r«(• fJlJT.IJ~ ovJ'ovt l111TE(IDV' ··~ t:'OtC EXEtr/E riVVIJOJ.LOirl. A8'1"""' 
~«• al.i.~i.wv Tl,uv•rloat, 
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legemelkedettebb CI!Ul'sán van, honnét clént tál'lll az ogósz völgy ~ 

szemléthetem a folyó futását, melly sokkal hálásabb iráuyomhan mint 
a Strymon az amphipolisiak iránt. Mit rnondjak az cgé,.;zséges, fii
szeres levegöröl, mellynek a folyók üdeséget kölc.sönüznek? Mások 
csodálnák a virágok sokféleségét, a rundarak énekét, de nekem ,nincs 
rninderre időm; a mi nekem legkedvrsebh, az, hogy azon javak mel
lett, mellyeket ezen hely bilségesen szolgáltat, megtaláltam a legkel
lemesebbet, a nyugalmat. Nem csak a város zajától ment e hely, de 
látogatói sincsenek, kivéve ha néha egy-egy vad[ísz egyesül velünk, 
mert e nagy vadonban ha nincsenek is medvék és fat·knsok, mint a 
mi hegyeinkben, de vannak szarvasok, zergék, nyulak s más hason
lók. Bocsáss meg tehát, ha c menhclyrc vonultam ; Alcmaeon is 
megállapodott, midön megtalálta Echinadcs szigetét." 

Ezen remeteségben behozta a. zárdai életmódot, mcllynek sza· 
bályait Gergely ba1·átjához intézett leveleiben leírja s hová öt többen 
követték. 

Késöbb mind Gergely mind Vazul akaratuk ellenére papokká 
lőnek, midőn a Julián által üldözött egyháznak buzgó, tudós és ékes
szóló szolgákra volt szi.ikségc. l<~zen császárnak uralkodása abtt, ki 
Athenben iskolatársuk volt, elrejtőzve éltek, nem annyira üldözésc
itől tartva, mint inkább hizelgéscitiil félve. A cs1íszür tényleg mindcn 
ügyesst'·gét fölhasználta, hogy Gergely fivérét Caesariust magának 
megnyetje, ki az udvarnál hivatalt viselt, azonban fivére sűrgetéseire 
az udvart odahagyta, kijelentvén a császár elött, hogy keresztény. 
J ulián azt mondta, hogy nem akarja öt a vértanusággal megtisz
telni. 

Vazul m·ényc és lángelméje a szerzetesi élet csendjében ma
radtak volna, ha lelldsmereti dolognak nem ismerte volna elvállalni 
a caesareai érsekséget Cappadociában, az ő hazájában (370). Ő meg
tartotta ezen magas állásában is a főpapok küzött m1ír ritkává vált 
egyszerüséget. A szenvedök atyja, a hitben rendületlen, a jótékony
ság gyakorlásában fáradhatlan volt; idegenek és szlikséget szenvc
dök számára egy nagy menhclyct építtetett, melly nagyságára vá
rosnak ~s heillett volna ; gyárakat és iskolákat állított s szépitcttc 
Caesareát, mig maga kenyérrel és főzelékkel táplálkozott. Jótékony
sága, melly miatt öt az "alalllizsna szónoka" czimmel tisztelték meg, 
mind·enkirc kiterjedt valláskülönség nélkiil; ezen türelmesség azon
ban nem lankasztotta vallási buzgalrnát. A milly gyönge volt testben, 
épolly élénk szellemileg, folytonosan prédikált s látogatta híveit. Mi
di:n Valens a babona büntetésének iirügye alatt kegyetlenkedni kez-
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dett, Vazul Ililenszegült biztosainak, s ezek tlgyikP által fenyegettetve, 
ekkt>p szólt : "Mit féljek·~ Kincseim elvesztését féltsem-~ ·~ Nincs 
egyebem ruháimuál s könyveimnéL A halált féljem.i' Csak az örök 
életet becsülöm. Számkivetéstöl féljek ( Hazám ott van mindenütt, 
hollstent imádják." A helytartó azou megjegyzésére, hogy még sen
kiscm merészelt ellene igy föllépni, ezt felelte: "Azért, mert még 
nem akadtál püspökre." Midön meghalt, zsidók és pogányok egy
aránt siratták a keresztényekkel, mint mindnyájok atyját, s temeté
~én olly nagy volt a tolongás, hogy több embert agyonnyomtak. 

Gergelyt a sasimai püspökséggel ruhazta föl, ki bár erények
ben és ajtatosságban gazdag, mégiB azon emberi gyarlósággal birt, 
hogy elégedetlen volt, midön látná, miszerint olly sze1·ény működési 
kür nyilt csak számára egy szegény faluban, holott tudatával birt 
annak, hogy tehetsége s buzgalma uagyohbszerü hatáskörre van hi
vatva ; azonban nemsokára atyja meghalálozván, elnyerte a nazianzi 
püspökséget (376) s néhány hónap mulva az orthodoxok által a kon
stantinápolyi metropolitaságra meghivalott, kik az arianusokkal ke
mény harczot vivtak. 

Az eretnekekre lesujtu volt illy hatalmas ellen megérkezése, ki 
mig egyrész1·öl a doctrina terén harczolt ellenök, másrészről szerény 
egyszerűségével czáfolta fény után sovárgó nagyravágyásukat Min
dent eikövettek tehát, hogy meggátolják az orthodoxokat, miszerint 
egy magán kápolnában egyesülhessenek; söt erőszakkal be is töl'tek 
oda s a bántalmazásokat vérontással tetézték. S mit tőnek a katho
likusok? A megszentségtelenitett templomocska köveit darabonkint 
elhordták s a Bosporus másik partján ujra felépitették; a mint azon
ban a béke ismét hely1·eállott ugyanazon módon a köveket- vissza
hordták Konstantinápolyba s ujra fölépitvén a kápolnát régi helyén;
elnévezték Anastasiá-nak azaz ujból föltámadottnak. 

A.z ariannsok dlenl edlctum. 
Ez időtájban történt (380), hogy Theodosius császár sulyo:;an 

megbetegedvén, A c h o l i us püspök által megkereszteltette magát, 
kinek eszközlése folytán a következő rendeletet bocsátotta ki (febr. 
28.): "Akaratunk, hogy a mi mérsékelt és kegyelmes kormányunk 
alatt élő nemzetek állandóan azon vallást kövessék, mellyet szent 
Péter hirdetett a rómaiaknak, melly hii hagyományban maradt fenn, 
s mellyct"' most D am as us pápa és P é t e r alexandriai püspök, ezen 
apostoli szentsf.gü férfiu vall. Az apostolok el9ndása s az evangelium 
ta nitAsa szcrint hiiSzszük, hogy az Atya, Fiu és Szentlélek egy lsten, 
egyenlő fölségü Szeutháromság. Fölhatalmazzuk azokat, kik ezen 
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hitet vallják, hogy magukat keresztény katholikusoknak nevezzék, 
s minthogy a többieket döréknek tartjuk, kiket az eretnek gyaláza· 
tos nevével illetünk, megtiltjuk nekik, hogy gyüldéiket ezentul egy· 
házaknak nevezni merészeljék. Az ö1·ök igazság kárhozatán kivül 
várhatják még azon szigoru büntetéseket is, mellyeket isteni bölc"~e
ség által vezetett hatalmunk reájok mérni jónak fogja látni'' 1). 

Meggyógyulván a császár s a ha1·czból visszaté1·véu, magához 
hivatta Demovhilos konstantinápolyi arianus va~l'iarchát s felszóli
totta öt, hogy vagy fogadja el a uieaeai hitvallást vagy hagyja el szé
két. Ő ez utóbbit választotta s számkivetésbe ment. A száz templom 
átadatott a katholikusoknak j a császár maga vezette Gergelyt diadal
kisérettel a szent ZsMiáról czimzett templomba s lit az érseki székbe 
helyezte j elővigyázatból azonban néhány hadcsapattal vette mag4t 
körül, olly félelmes volt az arianus párt. 

JllaHodlk t•gyeteme!!l zsh1~tt. 

Theodosius a botrányos meghalloniásnak végei vetcndö, kije· 
lenté, hogy a tévedésben makacsul megmaradó püspököket és papo· 
kat hivatalaikból elmozdítja j mi csakugy~n megtörténvén ruinden 
nyugtalanság s vérontás nélltül helyreállt Keleten az igaz hit. Ennek 
mege1·ösitésére s 10egszilárditására egybehivatott Kont~tantiuápolyban 
a második egyetemes zsinat (381. máj.), mclly egész teljedelmében 
megerősítette a nicaeai hitvallást s azt egyes pontjaiban Lővebben 

kifejtette, a támadt e1·etnekségek megczáfolásá1·a 2). 

Ezen zsinat fegyelmi canonjai között a· legnc.:vezetesebb az, 
melly a konstantinápolyi püspöknek rangelsi)séget ad a római fölött, 
azért mert a birodalom székhelye Konstantinápolyba tétetett át; 
minthogy azonban ez a rangelsőségen kivül még jogfelsőbbséget is 
követelt magának, ebből számos botrány és viszály keletkezett, mely
lyeket sem büntetések, sem kiközösitések nem tudták megszüntetni. 

1) Cod. Theod. X VI J. I. ll. Ouncloa populos. Beszélik, hogy .o~hnphilochius, 

iconiumi püspök, egy n~tpon a <>sászllrnál mt'gjelent, midön ez kevéssel előbb au
gustussá kinevezett fiával A1·cadi?usal teljes diszben a trónon ült; a püspök a 
császár előtt tiszteletteljesen meghajtváu magát, fiát bizalmasan köszönté, mint 
közönséges gyermeket. A császár megbosz11nkodván e felett, parancsot adott, 
hogy a főpapot azonnal kergessék ki, mire ez ekképen kiáltott föl : • Épen igy 
fogja Isten elüzni azokat, kik az Atyát tisztelik, a FiuL61 azonban megtagadják 
a hasonlo hódolatot." Ezen meglebet8sen nyers parabola nagyon tetszett a csá
szárnak. Sozomenos, VIII. 6, Tlleodoret V. 16. 

1) Jelen volt lóO püspök. Al!l ott szerkesztett a,Ymbolum " misénél min· 
dennHp olvaBtl\tik. 
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Gergely ezen máltóságában is megtartotta elöbbi egyszerüsé
gét, a nagyokkal csak akkor közlekedett, ruidön öket a jótékonyság 
gyakorMeára sürgette ; s ha ollykor a császári asztalhoz hivatalos 
volt, zavarba hozták a hosszas szertartások, ki csak egyszerü élethez 
s őszinteséghez volt szok va. Az egy h:\ zi s világi tudományokban 
nagy jártassággal birván, az eretnekeknek félelmetes ellensége volt, 
kik ellen nlindig saját fegyvet·eikkel kiizdött, azonban a milly ren
dithetleuül szilárd, épolly rnéltányos volt mindig; nem sértegetett, 
nem bántalmazott senkit, de nem folyamodott soha hazugságaikhoz 
sem. Midőn szelidek vagyunk mint Krisztus, legjobban bizonyitjuk, 
hogy érte harczolunk 1). 

Nyáját megmentette azon büntetésektül is, mcllyekkel egy lá
zadás miatt fenyegctve volt. Egybrgyüjtvén öket reményt öntött be
léjök s bizalmat, megigérte, hogy sorsukban osztozik, s az öket 
büntetni jött római kormányzóhoz ezPn szavakat intézte: "Jóságot 
ajánlj föl az Urnak, ez előtte n legkedvesebb ajándék s neked is leg
hasznosabb. Ne tántorítann el n jóságtól s kegyességtöl semmi, sem 
a körülméuyelt1 sem a császár haragjától való félelem, vagy a na
gyobb méltóságok elnyerésének reménye, sem a llRtRlmi dölyf; ké
szitsd el magadnak eliire az égi kegyelmet azon idürc, rnidön sziiltsé
ged leend reá. Tedd meg Istenért nzt, mit neked ö visRzaadand." 

Azonban Gergely snm szabadulhatott az irigység elől, s n•itlön 
látta 1 hogy megválasztatása egyenetlenségre sza Igáltathatna okot, 
önkény t lemondott. Egybegyüjté hiveit 1 elmondá uekik az ö állha
tatossága miatt irigykedő nagyravágyók ármányait s azok támadá· 
sait1 kik szemrehányásokkal illették Ut s bűnül rótt~k föl neki, mert 
ln.komáknt nem rendezett s nem öltözködött ugy mint a consulok és 
tábornokok. "Isten veled Anastasia egyházam, mellynek nevet ajta
tosság s jámborság kölcsönzött; tc voltál közös győzelmünk diadali 
jelvénye, te az uj Silo, hol a szent frigyszekrény negyven évi ván
dorlás után a pusztában megpihent i Isten veled dicső templom, leg
ujabb nyereményünk, mellyet Krisztus olly nagy sokasággal megtöl
tött; lsten veled apostololt csoportja, te égi gyarmat, melly küzdel
meimben neltem példánytükörül szalgáltál; lsten veled püspöki szék, 
te megirigyelt és vesz-élyekkel tölt trón, mellyet a főpapok bölcse
sége, a papok erénye diszit; Isten veletek mindnyájntokltal, ti az 
Urnak ·~zolgái, kik az Ur aRztalához siettetek, midön ö hozzánk le. 
ereszkedett; lsten veletek kedvils ~.solosmák, jámbor öregek, tiszta 

1) Carmina p. 737; 01'at. XLII. 13. 



~>züzek, szerény at~szonyuk, á1·vák és özvegyek, ~ti :szegények, ldl<
nek szemei Istenhez s felém forditvák; Isten veletek ti me11helyck, 
hol Krisztus olly szivesen lakott, ~ mellyekhen gyöngeségem gyárno
litást tal:llt; Isten veletek, kik 8Ze1·ettétek hallgatni beszédeimet i> 

tömegesen tódultatok ide, kiket nem egyszer láttam szavaimra föl
buzduini; Isten veletek korlátjai e szqszék11ek, mellyek olly gyak
ran voltatok kénytelenek engedni a szent beszédeim hallgatására tó
duló tömeg előtt; Isten veletek földnek királyai, királyi paloták, ki
rályok szolgái s udvarnokai, kik, megengedem, hűk vagytok uraitok, 
de legnagyobb részt hütlenck Isten iránt; tnpsoljatok, emc:>ljétek egc
Idg az uj szónokot; az ajk, mellynek szavai visszatetszettel;;, elné
mult ... Isten veled Krisztusnak kedves városa, e bizonyítványt 
adom neked, habár buzgóságod nem mindig felelt meg a szent tudo
mánynak; közeledjél az igazs:l.ghoz, s javítsd magadat, hamindjárt 
késön is. Isten veletek Kelet és Nyugat, mellyekért harczoltam s 
mellyek által dnyomattam _. . . Ve különösen Isten veletek angyali 
őrei e templomnak, kik ótalmaztátok jélenlétcmet s óto)mazni fogjá
tok számüzetésemet. Imádlak Szentháromság, dicsöségern és gondo
latom. Oh, hogy hitedben megmaradjon e nép, tartsd meg c népet s 
add, hogy halljam róht, miszerint napról napra növekszik erényben 
és bölcseségben. Fiaim, őrizzétek meg e szent hagyományt s cmlé
kezzetek reán1 számüzetésemben." 

Visszatért munkás magányába, hol egy kertocskc, egy forrás s 
néhány fa árnyéka ellátták öt mindazon élvezetekkel , mellyekre 
szüksége volt; böjtölt és imádkozott; ágya egy gyékény volt, taka
rújaul egy durva zsák szolgált; öltözete egyszerü tunicából állott, 
mczitláb járt, tüzet nem rakott, a vadon állatain kivül más élő lény 
nem volt körülötte. És mindezek daczára, még a legmagasb korban 
sem sikerült neki teljesen a testet elnyornni, a rniért meg is vallja 
maga, hogy bár testileg tisztának, de gondolatban sziiznek nem 
mondhatja magát. Ezen vallomást teszi le költeményeiben, mellyck 
<'gyediili üdüléseül szolgáltak a magányban, mellyeket ö mindaz
által nem csak mulatságnak, de inkább bünbánatnak tekintett, a 
mennyiben a költészet reá nézve nagy nehézségekkel járt, e mellett 
czélul tüzte ki magának, hogy költeményeit a pogány irókéival.szem
ben példányképül állitsa föl. Kilenczven éves korában halt meg. 
Azok, kik méltányolni tudják szándékunkat, melly bennünket törté
nehnünk irásánál vezet, nem fogják nekünk rosz néven venni, hogy 
mi az igazság ezen s több más harczosainál hosszabb ideig mulatunk, 
mint ezt a világ nagyai s az ugyneve2.1ett hősökre nézve tenni szok-



tuk. Az emben•k ismeretét a különféle kor~:~zakokuan nem szerez
hetjük meg magunknak jobban, mint ha ezen nagyszorü s nagylelkü 
tanítók mnnk:iinak s eszméinek hiivebb szemléletével foglalkor.unk. 

:';i y sNa i szent (iea:gt~ly. (3:10-.JOO. ). 

Gergely, Hyssai püspök, Var.ul testvére, lelketien előmozdította 
a katholikus egyház ügyét az eretnekek és szakadárok ellen; kibékí
tette a palaestinni és afrikai egy háznkat; a második egyetemes zsi
natnak ö volt egyik vezetiíje, s az "a t y á k a t y j a" tiszteletczimmel 
ruháztatott föl. Nem olly mély elméjü, mint testvére Vazul, vagy. na
zianzi Gergely, kedvelte a magányt s bölcselemmel foglalkozott j irt 
a sorsról, a léleki-öl, a föltámad:isról, mire azon kételyek folytán in
díttatott, mellyek et nővére Macrína a test fiiltámadását illetöleg eléje 
terjesztett ~ mellyek ~zent. Vazul halála alkalmából öt is megszál
lották. 

Sze nt Jei"Omos. (331- 420. l· 
A keletiek s nyugatiak között mintcgy kapc~:~ot képez szent 

Jeromos. Nemes szüléktöl származván, Sztridonban Pannoniában szü
letett, Rómában Donatus, Terentius m~tgyarázója és Victorinus rlre
tor által neveltetett. Mint maga bevalljn, a nagy világváros romlott
sá.g~~val s müveltségével annak büncibe merült, ruignem azok iránt 
undorral eltelve a keresztény egyház kebelébe tért s a vallásban 
összpontosította azon buzgalmat, mellynek hevét elöbb szenvedé
lyeinek kielégítésére fecserelte. Egész hévvel a tanulmányoknak ad
ván magát, sajátkezüteg egy egész könyvtárt szerzett össze magának 
s ezen ezéiból távolibb országokat is fölkeresett. Keleten utazván s 
tanuja lévén az ottani vitáknak, mellyek a kedélyeket izgatták, ma
gányba vonult Syria és Arabia határán, hol a szent remeték Theba
isa volt; itt sanyargatta testét imák közt s a zsidó nyelv tanulásá
val töltvén idejét j itt élvezte a magány rérfias él v eit, mellyek rnint 
mondja "Krisztus virágaival diszitvék s távol vannak a város füstös 
börtöneitőL" 

Azonban a töredelmes remeteség sem '\"olt képes elfojtani élénk 
képzelödé~>eit. "Oh hányszor képzeltem magarn ezen, a nap suga
raival aranyozott pusztákon, Róma gyönyörei s élvei közé. Lelkem 
kcserüségbe merülve, zsákba öltözött, törődött testtel s naptól bar
nitott a~czczal, mint valami szerecseny, ott ültem magányosan s ke
servesen sirtam, s ha végre akaratlanul is eröt vett rajtam az álom, 
a puszta földre rogytam. S én, ki a pokoltóli félelem miatt kárhoz
tattam ~agam ezen, kígyóktól és tigrisektiil lakott börtönre, mégis 
hányszor repültem képzcletr.mben a r{,mni leányok tánczol{, sore-
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gebe. Arczom megaszott a böjtöktől s testem mégis vágyaktól égett j 
a fagyos tagokban, az idő előtt elhalt testben a szenvedélyck tüze 
lángolt. Illyenkor mindcntöl elhagyatva Krisztus lábai elé boi:ultam 
s könyeimmel ned vcsitém j többször éjjel nappal imádkozva vertem 
mellemet, mig Isten vissza nem adta lelkem ·nyugalmát. Még ezeHám 
menedéke is zavart, mert ezt gondolataim bünrészesének hittem. Föl
háborodva magam ellen a vadonba. vonultam sa legrejtetteb.b völgy
ben meredek sziklákra borultam imára. Sokszo!' az is mf'gtörtént, 
hogy hosszas ima után, égre szegzett szemekkel ugy rémlett, mintha 
az angyalok kara közé emeltettem volna, s felkiálték: "Hozzád az 
ima illatának szárny ain emelkedünk." 

Elhagyya. a magányt, melly nem fért össze az ö tevékenyst\gé· 
vel, Antiochiába ment, hol akarata ellenérc Paulinus püspök pappá 
szentelte. Innét Konstantinápolyba tette át lakását, hol, bár már öt
ven éves volt, nazianzi Gcl'gely tanítványává lőn, s liaiigatta elő

adásait a szentirás magyarázatáról j számos munkát forditott latin 
nyelvre; késöbb Rómában Damasus pápa (381) többféleképen el
foglalta öt s kölcsönösen it·odalmi munkákkal s a latin biblia átnézésé
vel bizta meg. Itt barátságot kötiitt több fönkelt lelkü növel, kik 
méltók ana, hogy a történelem megemlékezzék rólok. Melania, ne
mes római nő, elvesztvén fét:jét s két fiát, harmadik fiacskáját otthon 
hagyta, hogy maga Egyiptomba mehessen fölkeresni a remetéket j 
nagylelktien s bökezüleg segélyezte az ariarJUsok által üldözött híve
ket, magához fogadván a menekülöket, s rabszolganőnek öltözve föl
kere~se öket börtöneikben, hogy vigasztalja s táplálja. Marcella, szin
tén özvegy, Principia leányával a legszigorubb Yisszavonultságban 
élt. Hasonlót tőnek A sella és Albinn, Marcella növére és anyja. Paula, 
régi nemes származásu 1) urhölgy, Eustochia és Blesilla leányaival 
a szegények B betegek nemes segéJyzése 8 különös ájtatossága {tltal 
tünt ki. Ezen hölgyek alárendelték maguknt Jeromos erős lel-ke ural
mának, ki sokkal szigorubb lévén azoknál, kik a vallást ama kor ár
mányaival és szabadosságával megegyeztetni szerették volnn, vezette 
öket s a legszig6rubb erény gyakorlására birta, hogy tettleg bizo
nyítsák be lelkök szilárdságát1 enyhitvén e szerenceétlen század nyo· 
morait. 

Laetának, Albinus :pogány pontifex leányának tanácsolja, hogyan 

1) Habár Jeromos nem is b6dolt a születési rangnak, mégis megemlití 
r6Ja, hogy atyai részről Agamemnont61 származott, auy~ti részről pedig a Grac
cbusokt61 6 fé1je AE'neas és Julius ivadéka volt. 
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nevelje gyermekét, hogy oktassa őt, miszerint az alleluját énekelve 
simuljon a nagyapa keblére, ki elejénte mosolyogva a gyermek 
énekén, lassankint cl lesz készítve a mrgtérésre. ,~Az már közel áll 
a keresztény valláslwz, kit kcre~ztény gyermekek és unokák kör
nyeznek. Az ember nem születik keres1.ténynrk, hanem azzá lesz. Az 
aranynyal födött capitoliumot por lepi, a római templomok bejárásait 
pókok hálózzák be, a város kifordul alapj!tiból, !l. hullámzó néptömeg 
egykedvüleg halad el a pogány istenek roncsolt s letördelt szobrai 
előtt s a vértanuk sirjaihoz siet 1)." Sz en t Jeromos érzette a közelgő 
jövőt s ismerte a módokat, mellyek azt siettették. 

Illy félelmetes ellenség ellen a pogány és eretnek párt minden 
megtámadást megkisérlett. Az igazsághoz hiven hirdette, hogy az 
egyház üdve a pápától függ, mert ha nem lesz, ki a többi fölött ha
talommal birjon, az egyházban annyi szakadás lesz a hány püspök. 
S mintegy megelőzve a jelenkor tévedéseit, mondja : "Maradjatok 
a1.0 apostolok által alapitott egyházban, melly mai nnpig fenálL Ha 
hallotok valakit, ki n(•m Kri~ztus nevét emlegeti, hnnem más vala
kiét, tudjátok meg, h(Jgy az nem Jézus egyházához tartozik; s hogy 
későbben alakultak, meggyőz, misztrint azok ki:izöl valók, kiknek ér
kezését az apostol megjósol ta. Ne ám ittassátok magntokat azzal, hogy 
á szentirásra támaszkodnak, mert az ördög is beszélt a szentiráshoz 
hasonló dolgokról; nem elég azt olvasni, de érteni is kell. Mert ba 
csak a hetithöz ragaszkodnánk, uj dogmát is alkothatnánk, s köve
telhetnök, hogy az egyház kebelébe ne véte;;senek föl ollyanok, kik
nek lábbelijök s két öltönyük van 2)." 

Szent Jeromosamilly alázatos volt Isten elött, olly mcrészen 
támadta meg az emberek hib;iit s vétkeit, nem kímélte a vallás mél
tatlan szolgáit sem, leálczázván azokat, kiknek a diaconatus és pres
byteratus csak eszköziil szolgált arra, hogy annál szabadabban tár
salogbassl!.nak a nőkkel, s kik finom ruhákban, fodrozott illatszeres 
hajjal s. ujjaikat gyürükkel megrakva, lábujhegyen lengedeztek s'jár
tak a házakba, hogy gazdag ajándékokat vagy végrendeleteket kol
duljanak össze 3). Megbántva érezvén magukat üldözni kezdték e 
szent férfiut, gyanusitván szellemi összeköttetéseit, elannyira, hogy 
ámbár a hatóság előtt is igazolta ártatlanságát, jobbnak látta Rómát 
odaha!P'ni s visszatért Keletre. Paula, Eustochium és más nők követ-

'} De Inat. filiae. 
2) Vegyes tnu.nk. 221 és 269 l01p. 
3) Ep. ad Eustach. XXII. 



ték öt, kikkel Alexandriában tartózkodott, hol buzgósága nem gá
tolta, hogy Didymos grammaticusnak elöadásait hallgassa; nwgláto
gatván Nitriában a zarándokokat végre Palaestinában letelepedett s 
megszemlélte nyonu·ól nyomra a szen~ helyeket, hogy annál t0kéle
tesebben ét·thesse meg a szentirást, valamint az, ki Tt·ójáb61 Siciliát 
beutazta, könnyebben s jobban megérti Virgil Aeneisének harmadik 
énekét. 

Paula, kit egész utjában mindenfelé rangjához iJI(i)eg tiszteltek, 
Bethlehemben, hová szá.mos. keresztény ílat·ándokolt, letelepedett s 
lemondva rangról és gazdagságról, ki magát utolsónak tekintette. 
egy nözárda elüljárójává lett; ,J c romos pedig egy szerz('tes zárda 
házfőnöke. Önmaga iránt szigoru, annyit dolgozott, hogy naponkint 
ezer sort összeirt s mind e mellett talált elég időt, hogy remetéinek 
a szentit·ást magyarázza, a gyermekeket a nyelvtan elsö elemeiheu 
oktassa s ollykor bele is pillanthasson a profán irók műveibe, mcly
lyek ifju korában kedvenczei voltak. 

Mennyire tetszett neki ezen fl!-lusi jámbor magány szemben a 
nímai mozgalmas élettel, hol gi)g és nagyravágyás, hiuság és irigy
ség, fondorkodás s boszuállás uralkodtak! Nagy. püspökök, jámbo t· 
férfiak s nők hitbuzgalommal s alázattal fordultak hvzzája minden 
oldalról, hogy tanácsot s oktatást kérjenek tőle; majd Esuperius to
losai püspök levélileg keresi fel öt, hogy elpanaszolja neki Franczia
ország bajait 1 majd bayeux-i Ebidias kéri, hogy tizenkét kérdést 
oldjon meg neki, majd Algasias Cahorsbúl felvilágosítást kér tőle a 
szentit·ás némelly helyeire nézve vagy két·dést intéz hozzá, hogyan 
viselje magát bizonyos esetekben, majd ismét a távol Britanniáb1)l hoz 
egy pap hozzá levelet, hogy válaszával térjen vissza. 

A semipelagianusok egy csordája megrohanta szent Jeromost, 
felgyujtotta a jámbor szerzetesek s szerzctesnök csöndes czelláit, a 
szent férfiu is alig szabadulhatott meg; nemsokára mint kilenczveu 
éves aggastyán meghalt. 

Hosszas vitái voltak barátjával RufinussaL Origenes tanai nagyon 
el voltak terjedve Keleten s asceticus szigorát számos remete gyako
rolta Egyiptomban és Syriában. .1\'lidön a nagy sílerencsétlenségek 
Nyugaton is megkedveltették a szerzetesi szigot·ú életet, sokan el
mentek Keletre, hogy bámulhassák s követhessék az ottani remeték 
ájtatos életmódját. Közöttük volt a római Melania, kidíl mát· emlé
keztünk, s ki azon régi senatori családok egyikétiíl származván, 
mellyek elveszték ugyan politikai jelentőségöket és befolyásukat, 
de t•oppant vagyon hirtokában mm·:Hltak , .Jernsalemhm1 letelepe-
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dett s harmincz éven át adott vendégszeretőleg szállást az oda zarán
dokló híveknek. Vele szoros szellemi barátságban élt Rufinus, aqui
lejai áldozár, ki a nitriai remetékkel való közlckedés folytán Orige
nes bámulójává !ön, s e tekintetben egy nézeten volt vele bar:Hja 
Jeromos is. Általában Jerusalem azon buzgó s elmes kör által, mely
lyet Mclania maga köré gyüjtött, az origenismus gyupontjává lett. 
Jeromos azonban csakhamar észrevette, milly veszélyesek azon ta
nok, mellyeket csak imént dicsért, s különválva Rutinustól, megtá
madta őt. A köztök folyt vita, sajnálatos emberi gyarlóságnál fogva, 
nem volt ment kescrü kifakadásoktól s gyakrnn átlépte az illem kor
látait_ 

Rufinust az akkori idők nagy emberei, sőt maguk a pápák is 
más szinben állitják elénk; dicséretére válik mindenesetre a "Ki
s e b b p r ó f é t á. k é r t e l m e z és e," részint mert a betüszerinti ér
telemhez ragaszkodván azokat helyesen mngyarázza 1 részint azon 
elismerésre méltó mérsékelt rriagatartásért, me Ilyet Jeromos irányában 
tanusit. Rufinus be akarván bizonyítani, milly m~gy férfiu Origenes 
s egyuttal, hogy nem helyesli annak hibáit, lefordította P e r i a r
c h o n-ját (L. VI. könyv 509. !.), enyhitvén annak állitásait, hogy 
összhangzásba hozhassa a canoni határozatokkaL Az előszóban föl
emlitette1 hogy Jeromos Yele egyetért, ki azonban nem tagadhatván 
ezt, mentegette magát s roszalta a f01·ditó éR szerző állitásait j söt 
hogy kimutassa ez utóbbinak tévedéseit, maga uj fordítást eszközölt, 
megtartván egész tCJ:jedelmökben a vádolt helyeket j melly eljárást 
az okozott botrány miatt mindenki veszélyesnek itélt. 

Az egyházat komolynn nyugtalanitotta ezen vitály, mert félni 
lehetett, hogy szakadásra vezet a tevékeny s a tekintélyhez ragasz
kodó Nyugat s a jámboran szemlélödö s fürkésző Kelet között. T!Jeo
philos, alexandriai patriarcha, Origenesnek régi híve, nyiltan elveté 
ennek tanait, névszm•int a következő kilencz pontot: hogy Krisztus 
országának vége lesz j hogy az ördögök megszabadittatnak j hogy a 
választottak megbukhatnak j hogy Krisztus a kárhozottakért szenve~ 
d ett j hogy a test a feltámadá8 után is halandó lesz; hogy az A ty át 
kell imádni nem a Fiut; hogy végül a testek át fognak szellemül
ni j hogy a magia nem kárhozatos ; hogy az anyag a bün kö\'et
kezmény~. 

Theophilos ezen levele Jeromos által Nyugaton közzététetett, 
s Me\ania is vádlójává lőn Rufinusnak, kit a pápa kiközösitett. De 
ezen -dogmatikai tévedéseit köriili hat·cznál még fontosabb volt a 
Nyugat gyakorlati lteresztenysége s a keleti remeték közötti vita, 
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·Ez utóbbiak erős támaszt nym·tek al5 uj konstantinápolyi patriarchá
ban, Aranyszáju szent Jánosban. A két patriarcha, mint látui fogjuk, 
olly hosszas és heves vitába keveredett, hogy szent Péter egyháza 
egy ideig egészen meghasonlott szent Márk egyházával, s mielött e 
vitály végét érte volna, Róma a barbárok csapásai alatt elesett s a 
harcz vezetöi meghaltak. Ekkor keletkeztek a vitakérdések a ke
gyelemről, az akaratszabadság1·ól stb., habár az egyház ezen nagy 
és fontos dogmákban csak későbben határozott. 

Szent Jeromos legfontosabb munkái a szent könyvek itészeti 
értelmezései. Damasus pápa öt bizta meg, hogy vizsgálja meg az evan
geliomok latin forditását (versio itala), melly leghübbnek tartatott, 
de közLeszurásokkal s változtatásokkal el volt ferditve. A kinek 
ugyanis szentirása volt, a lapok széleire nem csak variansoka.t jegy
zett föl, hanem szóbeli hagyományokat s magyarázatokat is. Egyné
meily lei1·ó nem tudván mE~gkülönböztetni az eredeti szöveget a jegy
zésektöl, együvé írta ugy, hogy mint szent Jeromos megjegyzi, nem 
vala többé négy evangeliom, hanem aE evangéliomnak négy concor
dantiája. Ha hozzávetjük egynémelly másoló ügyetlenségét vagy má
sok merészségét, kik saját belátásuk szerint javították a fordítást, 
nem csodálhatjuk, hogy ennyire megváltozott az eredeti. 

Hozzá fogván a munkához Jeromos legeliíször is fölkereste a 
legrégibb görög szövegeket, talán Pamphilosét és Origcnesét j azon
ban nem ruert minden helyet helyreigazitani , mellyet az eredetivel 
összevetve, elferdítettnek talált, s ez az oka, hogy az értelmezés nem 
mindig hangzik össze a fordítássaL Hasonlóképen kijavit()tta a Zsol
tárok könyvét, Jóbot s egyéb szent iratokat, ezen munkái azonban 
nem jutottak el hozzánk. Az ó-szövetség fordításánál nem a hetvene
seket használta, hanem az eredeti szövcget. Mint jeles ítész és fárad
hatlan szorgalmu, csak ö felelhetett meg legjobban ezen feladatnak ; 
tizenöt évig fáradozott ezen munkán, s olly szarosan ragaszkodott az 
eredeti szöveghez, hogy fordításába több tisztán zsidó nyelvfordulat 
is becsuszott; erncllett azonban használta a sy r és arab fordításokat 
is, s a hetveneseknek az apostolok által idézett giirög, valamint Aqui
las, Theodotion és Symmachus fordításait. 

Tagadhatlan, hogy Origencs után Jeromos a legtudósabb szent 
atya j a görög, latin, héber, káld nyelvek s a keleti szokások alapos 
ismeretével birván, képes volt mélycn bchatni a szentirás valódi betü 
szerinti értelmébe, habár a mi a szellemi és képleti értelmezést illeti, 
ebben Origenes öt tulszárnyalta. Mindazáltal tekintetbe kell vcn
pünk sokoldalu elfoglaltatását s személyes vitáit s valóban csak saj-
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nálnunk lehet, hogy ezek miatt nem volt érkezése értelmezés~t 1) 

jobban kisimítani s hogy ollykor rabbinusi szónyomozásokból üres és 
tarthatlan következtetéseket von. Midön azután áttért a képleti és 
mysticus értelemre, képzeimét nem tudja féken tartani ; majd h.~~omra 
gyöjti az exegeták különféle magyarázatait, a nélkül hogy valamely
lyik mellett nyilatkoznék, s ez által az olvasót olly bizonytalanságba 
hozza, melly kellemetlenebb a tudatlanságnáL 

Jeromos forditása csakhamar élénk megtámadásokban ré
szesült j mindazáltal a régi itala helyébe az egyház által elfogadtat
ván, alapjani szolgált azon fordításnak, mellyet a tridenti zsinat hite
lesnek nyilvánitott 2)." 

Az ő C a n o u-ja vagyis a keresztény it·ók névsora mintaképe 
a tömött és ékesszóló életirásnak. Részint szerzé, részint egybegyüjté 
a jámbor remeték életiratát, azonban ezen munkája a eritica tekinte
téből sok kivánnivalót hagy fenn j leforditá s igy megóvta az utókor
nak Eusebius C r o n i c á j á t, mellyet az ö koráig kiegészített. Szá~ 
negyvenhét levelet hagyott hátra, mellyek az exegP.sis és moralis 
fontos kérdéseivel foglalkoznak. 

Ezen munkáiban azonban gyakran heves polemiák fordulnak 
elö, mellyek nem csak a keresztényi szeretet, de az illem szempon~já
ból is méltatlanoknak tekintendők a). Heves megtámadásaiban nem 
kiméli oJJykor az egyhÁz tündöklő csillagait sem, mint aranyszáju 
szent Jánost, kit életében s halála után egya:r:ánt megtámadott j és 

l) Az ~Eccle•ia~ticus" fölött irt commentárjAban a 774. lnpon a követl1ezö 
sorok fordulnak elö, mellycknek zavarba kell hozniok azokat, kik a fülgy6nást 
ujabb eredetünek tartják : "Si quem serperu diabolus occulte momorderit , el nullo 
conscio, eunt peccati ~eneno i·nfecerit j si tacuerit qui percUISUI est et non egerit poe
nitentiam, nec vt.dnUI mum 11·atri et 111af1Íslro ~oluerit c•mfiteri j maguter et frater 
qui linguam habent ad curandam , facile ei prodesse non poteront. Si enim erube
scat aegrotus t~ulnu.s medico conjite1·i, quod ignorat medicina non cu.1·at. 

2) Maga beszéli, hogy Syriában a nazarenusokt61 másolatokat kapott egy 
syro-chaldaeus evangeli om b61, mellyoket latin és görög nyelvre leforditott. Ezt 
a zsidók szuinti vagy azent MáM azerinti evangeliomnak nevezték, minthogy azon
ban elveszett , nem tudjuk , vnjjon ezen evangelista eredetije-e a fenmaradt l11tin 
evangeliom vagy egy egészen más ötödik, a mit val6szinfibbé tesz mop~uestal 

Theodor nyilatkozata, ki Jeromost azzal vádolja, hogy uj evangeliomot csinált. 
3) Vigilantius ellen igy ir: "GRilia eddig csak fönséges erényeket, jeles ve

zéreket ,(kitünö szónokokat sz ült; Vigilantius azonban, ki jobban megérdemel né a 
Dormitantius nevet, rögtön fölébredve s oda hagyva konyhája porát és füstjét, e 
szép kiváltságot magának követeli. Ez a jeles korcsmáros még mindig vizet ke
ver a borba s eredeti mesterségének fortélyaivnl a keresztény vallás tisztaságát 
megzavarni ügyekszik, midön azt a~: erctnl•kség szemctjével sz6rja tele." stb. 

14* 



szent Agostont, kinek gyanusitására és kisebbité~ére mindent elkö
vetett. 

Ez utóbbit ügyekezett belevonni az origenistákkal folytatott 
vitájába j csakhogy szent Ágoston sokkal fontosabbnak tartotta az 
üdvösségre a kegyelem titkait ismemi, mint a teremtés alá1·eodelt 
kérdéseit. És e 1nellett ügyekezett a békét helyreállitani. Midön egy 
alkalommal szent J erornos közölte volna vele Rufinus elleni vitás ira
tainak egyikét, a hippói püspök ügyekezett kiméletes és szeretettcl
jes módon értésére adni, hogy ö a vitát hozzá nem méltó föltevések
kel éleszti s levelét ezen valóban megszivlelendö szavakkal végezte: 
"Oh miért nem találkozhatom én veletek egyszerre mindkettiítökkel 
ugyanazon helyen! Félelemtől s fájdalomtól megindulva lábaitokhoz 
borulnék 1 síráokoznám a mint birnék , s minden szereteten•mel · 
kérnélek, majd az egyiket 1 majd a másikat, majd ro indkettőtöket 
egyiket a másikért, és másokért, főleg pedig azon gyöngékért, kikért 
Krisztus urunk meghalt s kik az élet ezen szinpadán nagy veszélyek 
között reátok függesztik szemeiket j könyörögve kérnélek titeket, 
hogy ne tegyetek közzé olly iratokat, rnellyeket majdan egy napon 
szivesen visszavennétek, mellyek most megakadályozzák, hogy egy
máshoz közeledjetek s mellyeket, ha egyszer kibékültetek, félnetek 
kell olvasni, ne hogy ujra vitába elegyedjetek 1)." 

A világi élet örömeinek cmlékén kivül Jeromosnak nem cse
kély küz~elmet okozott a profán irodalom termékeinek szeretete j ez 
volt főleg az oka, hogy a tudósok eleinte csak nehezen csatlakoz
tak a keresztény valláshoz, melly a Homert és Virgilt lelkesítő cul
tust kárhoztatta. Gyermekségétöl megszokva; hogy a tartalom bel
becsének 'árán a szép formát bálványozza, Jeromos classicusainak 
nagy szorgalommal összegyüjtött munkáiban keresett élvezetet, 
mellyeket egyetlen kincs gyanánt vitt magával remetesége magá
nyába. Midön Plato, vagy Tullius müveiröl áttért a proféták olva
sására, ezek ama magasztos eszmefenségben, melly megveti a mester
séges diszitményt, nyerseknek s ékesség nélkülieknek tetszhettek 
neki. Egyszer azonban megbetegedvén, lelkében az Isten trónja elött 
látta magát, ki lit megfeddé azért, hogy inkább ciceronianus rnint ke
resztény. Ezen elbeszélés képletében elénk állítja lelkének küzdel
mét a képzelődésse!, melly a pogányság halálküzdelmét meghosszab
bította, daczára annak, hogy azok, kik a régi vallásnak még hivei 
maradtak, ahhoz nem meggyözödésböl ragaszkodtak. 

1) Ep. 73. 
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Saját tapasztalás után mondja, hogy a profán olvasmányok esz· 
méi elszáritják az égi virágokat s elfojtják a kereszt~ny olvasmányok 
iránti szeretctet. Jeromos későbben korholta is azokat, kik a szentirá.s 
egyszerüségét megunván visszatértek a pogány költészek müvei· 
hez 1); mi-ndazál tal ö maga rnindig különiis előszeretettel viseltetett 
a régiek iránt, elannyira 1 hogy ezt ellenségei szemére is vetették, 
a többi között maga Rufinus is, ki igy szól : "Sok szP.rzetest tudnék 
megnevezni, kik az Olajfák hegyén az ö számára Cicero dialogusait 
másolták, kezemben voltak a füzetek s olvastam is azokat. Tagadja, 
hn tudja; hogy midőn engem .Jcrusalemi>en meglátogatott, Betlehem· 
ből magával hozta Cicero dialognsai t. Söt a mi több, a betlehemi zár
dában maga Jeromos egy profán nyelvtant irt, magyarázta kedves 
Virgilius:lt s más lyricusokat, szinmiiirókat s történészeket olly gyer
mekeknek, kik nzért adattak melléje, hogy Isten félelmérc oktatná 
öket 2). 

Szt'nt Paulin. (3.'l3-<I!IH. 
Ezen részleteket azért adtam elő, hogy képét nyujtsam azon 

küzdelemnek, melly ugy az irodalom terén mint egyéb dolgokban a 
két civilisatio között kifejlett. Uj bizonyitékul szolgál erre bordeauxi 
Pontius Meropius Paulinus élete. Atyja által, ki Galliában pra~fectus 
praetorii volt, Gratiánnak ajánitatva; ennek hivataltársa l ön mint 
consul; több magas hivatalt viselvén Galliában és Spanyolországban, 
későbben Campaniát kormányozta. Tudománya által hiressé lőn, s 
egy gazdag spanyol növel házasságra kelt. Családi kellemetlenségek 
keserüséggel töltvén el szivét, kérte Istent, hogy szabaditaná m~g 
fájdalmaitól~ neje s gyermekei terhétől; majd alávetvén magát Isten 
akaratának visszanyerte lelke nyugalmát s lemondott a világról; ne
jét. növéreül tekintette, s hogy megtérésa teljesebb legyen, Rómába 
ment s megkeresztelkedett; majd Barcellana lakosai, kik között ja
vAinak egy részét elosztotta, meghivták öt lelkészöknek (390). 

A keresztények fölöttébb örültek ezen nyereségnek, a püspö
kök nyilvános hálaünnepeket rendeztek, mig a pogányok e miatt ter
mészetesen mérgelődtek i barátai s rokonai kerültek öt mint hiteha
gyottat i védenczei, rabszolgái, még azok is, kiket szabadon bocsátott, 
minden köteléket föloldottnak tekintettek. Ausonius költő mindent 
megkisér-lett, hogy lebeszélhesse 1St elhatál'ozásáról, meg nem foghat
ván, az akkori irodalmi ledérségekbe merülve, hogyan lehet meggyö-

1) Ep. IV. ad Fabiol. 401. 
2) Op•ra, t. TIT. 24fl. 
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zödéssel s a lelkiismeret szavával annyi tanácsnak, annyi kérelemnek 
ellenállan i. Irt neki, hogy visszanyerhesse öt a pogányságnak s az 
irodalomnak, nem nyervén töle' választ, emlékeztette közös tanulmá
nyaikra, barátságára s a személye iránti tiszteletre ; nem érvén czélt 
kérelmeivel, a makacsnak minden gondolható költői és classicus sze
rencsétlenséget kivánt s kerte a görög muzsákat, hogy adják vissza 
a költöt Latium muzsáinak 1). A negyedik felszólításra végre meg
szakitotta a csendet Paulinus, s inti Ausoniust, hogy ne hívja segít
ségül a muzsákat, kiket ö már elutasított, mert az egyetlen és lBgha
talmasb Isten tiszteletének ezentelt keblében nincs többé helye sem 
Apollónak, sem a muzsáknak; egyébaránt biztositotta öt, hogy a ba
rát amiékét sem idö, sem viszonyok nem fogják kitörölni. 

Olaszországba költözvén Milanóban szent Ambrussal folytatott 
beszélgetései olly magasztos buzgalomra ragadták, hogy Nola közelé
ben egy magányba vonult, hol nejével 16 év et töltött s Campania 
gyönyörü vidékén egy uj Thebaist alapitott magának; szent Felix
nek egy templomot építtetett, mellyct az 6-szövetségböl vett történeti 
képekkel díszített fel, mellyek szemJéletén a vidék fóldnépe még az 
ételröJ s italról is megfeledkezett. A barbárok fenyegetései nem 

· félemlitették meg; a béke ölébe vonult, mellyblllllt a világ ki nem 
ragadhatta. Minden évben é~eket irt az általa különösen tisztelt 
szentnek tiszteletére; s habár a formák bálványozói azt állitják, hogy 
mint pogány jobban irt, Ausonius e verseket zengzeteseknek s ked
veseknek találta 2), szent Ágoston pedig dicsérte azok g y ö n g é d e n 
panaszló ajtatosságát. Püspökkélevén (409), levelezés"
ben állott Ambrussal, Jeromossal és Agostonnal; Ázsiával,. Afrikával 
és Olaszországgal, melly levelezés eszmékben, tanácsokban és okta
tásokban élénk kicserélést idézett eW; a néphez azon egyszerüs~g

gel szól, melly mutatja, hogy a kereszténység a népből B a nép 

l) Impie, Piritoo diajungere Thesea po88ea, 
Euryalumque IUO aocium Becernere Niao . •. 

Jam nomina noatra pa1·abant 
ln1erere antiquia aevi melioris amicia . .. 
Noa atudii.Y animi.Yque fsdem miracula cunctis . .. 
lmprecot ex merito quid non tibi, iberica tellua 'l 
Te populent Poeni, te perjid11B Annibal urat . •.. 
Gaudia non illuc veget'ent, non duleia vatum 
Oarmina, non blandae modulátio jlexa querelae . .• 
Haec preror, hane vocem, boeotia numina Muaae, 
Accipite, et l4tiis va/em revocale Oamoenú. ' 

") Hae.c tu quam concinne, modulate et dulciter l 
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számára keletkezett, H azon mesterkéletlen bizalmas hRngon, melly 
ezen vallásnak keletkezése óta sajátsága lévén annak lényegéből 
szát·mazott. Az alamizsnáról ekképen kezdi beszédét: "~em ok nél
kül állitják, kedvesim, a jászolt az állatok elé s nem csak a szemek 
gyönyörüségére van az ott. Egy neme ez az asztalnak az oktalan 
állatok használatára, az emberi ész által készitve, hogy a négylábu 
állatok táplálékukat megtalálják. Ha azok, kik a jászolt készítették, 
elmulasztják azt szénával megtölteni, az állatok kétségkivül csakha
mar éhen elvesznek; ha nem esznek, megeszi öket az éhség. Ezen 
példa által oktatva ovakodjunk elhanyagoini azon asztalt, mellyet 
Isten az él templomában felállitott." 

· PoltiPrs-i szeut Hilariu!!!. 
Narbonnei Gallia, melly napról napra jobban kezdett alkalmaz

kodni a római szokásokhoz, szent Hilarius apostoli buzgalmának ki
fejtésére szinhelyül szolgált. J ó családból származott. Lépésről lé
pésre haladt a tudományokban s jutott az igazsághoz, lemondván 
miodenekelött az ér~éki örömökröl, s átengedvén magát az istenségről 
való elmélkedésnek, melly öt az Istenben való hitről, a lelek halhat
lanságának s az isteni közbenjáró lételének megismerésére vezette. 
Pappá szanteltetvén s késöbb Poitiers püspökévé neveztetvén (350), 
szent Athanasius hive Wn; Constantius császár által ez okból Keletre 
számüzetett, hol alkalma volt a nagy egyházatyákat megismerni, kik 
a Keletnek olly nagy fényt kölcsönöztek, - a velök való közlekedés 
fokozta Hilarius erélyét. Majd Konstantinápolyba ment, hol egy fo

Jyamodványt nyujtott be, hogy az ö tana türessék s engedtessék meg 
neki annak védése az arianusok ellen j minthogy azonban kérelme 
nem hallgattatott meg, heves szavakban tört ki a császár ellen: 
"Vajha Nero és Decius kora még léteznék! Nyiltan é~:~ biztosan har
czolnánk a gyilkosok és bakók ellen, s a nép a nyilvános üldöztetés 
látványánál követne bennünket mint vezetőit. :Most azonban olly 
üldözövel 'küzdünk, ki képmutató j olly ellenséggel, ki czirogat, az 
antichristus Constantius ellen, ki nem ver, hanem hízeleg, ki nem 
számkiveti fejeinket, hanem megveszteget, hogy megrontson; ki nem 
terel bennünket a keresztény szabad~ágm börtöneivel 1 de palotáiba 
édesget, hogy megnyerjen. Nem harczol, mert fél a legyözésti:il, ha
nem hízeleg, hogy uralkodhassék j Krisztust vallja csak azért, hogy 
megtag~dhassa öt; egységre törekszik, hogy megzavarja a békét; 
megszoritja az eretnekségeket, hogy többé ne legyenek keresztények j 
tiszteli a papokat, hogy a püspököket lealacsonyithassa; templomo
kat épit, hogy le1;ontsa a hitet. ,Ugy szülok hozzád, Constantius, ruint 
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szóltam volna Neróhoz, Deciushoz és Maxiumshoz. Te harczolsz az 
Isten ellen, gyötröd az egyházat, üldözöd a szenteket, megveted 
Krisztus szónokait, lerontod a vallá.st; zsarnoka vagy nem az emberi, 
de az isteni dolgoknak, te hazug keresztenységgel csillogsz; te Krisz
tusnak uj ellensége vagy, előhírnöke az antikri11ztusnak1 kinek bü
neit megkezded; hitvallást kovácsolaz s magad hitellenesen élsz 1 za
varod a régit s tisztátalanná teszed az ujat." 

. SzentJeromos "eloquentiae latinae Rhodanus"-nak 
nevezte öt; mcrész kép, de találó azon élénk dialectikára, azon föl
lengzö, erélyes, viharos s amellett fényes és termékeny ékesszólásra, 
melly neki kiváló tulajdona volt. A S z e n t h á r o m B á g r ó l irt er
tekezesét, melly ezen dogmát illetőleg a legszabályosb é.s legtcljesb 
munka, valamint A Z B i n a t ok r ó l szóló müvét, B számos a csá- · 
szárlwz intézett levelét a számkivetésben irta. S miután Constantius 
mindig Íllmételte: "Nem altarom, hogy a szentirásban idegen kifeje
zések használtassanak", Hilarius illy feleletet adott reá : "U g y a n 
ki vagy te, hogy a püspököknek parancsolni mersz 
s öket azon jogtól megfosztani akarod, hogy az 
a p o s t o l i t a n t t e t s z é s ö k s. z e r i n t h i r d e s s é k ? E z 
épen ollyan, mintha valaki mondani akarná: Ime 
e z ek uj m é r g ek, d e n ek em n em ke ll e n ek uj e ll e n
mérgek." 

Visszahelyeztetvén székébe 1 mialatt a hivők Valentinián alatt 
nyugalmat élveztek, nyilvánosan bevádolta Auxentiue milanói püspö
köt, ki az arián fejedelmek alatt azok tanait vallotta. Auxentius ö& 
erre, mint az egyház felforgatóját, a császár által elitéltette; Hilarius 
azonban ékes védiratot intézett a néphez és püspökökhöz: "Szomor
kodunk szerenceétlen napjaink fölött; siránkozunk e kor eszteleu
ségei miatt, mellyben azt hiszik, hogy Isten az emberek védelmére 
szorul, e Krisztust a világ fondorlataival akarják védelmezni. Oh 
püspökök, kik azoknak tartjátok magatokat, feleljetek nekem hite
tekre, milly eszközöket használtak az apostolok, midön az evangeli
urnot hirdették, B a népeket a blilványoktól az igaz lstenhez téritet
ték? Az udvarban kerestek pártfogást, midön a börtön mélyéböl, bi
lincsek között és kinzatások után Istent énekekkel dicsőitettek? Pál, 
ki a circusban nyilvánosan kitétetett, talán valameily fejedelem ren
deletei által támogattatva alapitott Krisztusnak egyházat? talán a 
fejedelmek segélyében bizakodva védte magát, s nem inltább gyülö
letök emelte virágzáara az ev:mgeliumot? 1\fidön az apostolok ön
kezeik muukájábúl táplálkoztak, s a királyok és a tanács tilalmainak 
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daczára bejárták a városokat, falvakat, nemzeteket, azt hiszitek, hogy 
nem voltak birtokukban a mennyország kulcsai? sőt inkább akkor 
nyilvánult legjobban Isten ereje az emberek gonoszsága ellenében, 
s minél inkább tiltották az cvangeliumot, nz apostolok annál nagyobb 
buzgalommal hirdették. De mai napság, fájdalom ! világi hatalmas· 
ságok ajánlják az isteni l1itet; Krisztus, mialatt nevében lázadásokat 
szítanak 1 megfosztottnak látszik erejétől; az egyház számüzéssel és 
börtönnel feny11get; eriiszakkal akarják az· embereket annak hiv~
sére kényszeríteni, mit hajdan a számüzet.ések és bilincsek daczára 
is hittek." 

Nem akarv:ín a nyugati egyház összes atyáit felemliteni, csak 
Zenót hozom fel (363), ki teljesen kiirtotta egyházából a bálványo· 
zás és arianismus maradványait, s hetvenhét beszédet hagyott reánk, 
mellyek nem annyira az eszmék ujsága, mint inkább a kifejezés 
finomsága által tünnek ki. A sardinini származásu Eusebius, vercellii 
püspök (340) volt az első, ki egyházának papsága közé a szerzetes 
életet behozta; a mil::mói zsinatban ellenszegült a császárnak, ki 
emiatti fölindulásában kardjához kapott, és öt elüzte. Majd ide, majd 
oda küldetvén számüzetésbe 1 épen Thebaisban tartózkodott, midön 
Julián parancsa visszahívta; mindenkor Athanázzal tartott; az egy· 
házi béke helyreállitása végett Antiochiába küldetett, mi azon ban 
nem sikerülvén, visszatért székhelyére, hol meg is halt. 

Barátja, Lucifer cagliarii püspök, egyike volt az arianismus és 
a sok mindenféle felekezet leghevesebb ostromlóinak; számüzetésbe 
küldetvén, egy levelet intézett a császárhoz, mellyben szintén azon 
bátor, heves lelkület volt észrevehető, mellytöl indíttatva övéinek 
minden közlekedés~ megtiltott az cretnekekkel 1). Hasonló nézetcket 
védelmezett barátja, Hilarius diaconns is, ki még azt is követelte, 
hogy az egyház kebelébe visszatérni szándékozó arianusok ujra ke
reszteltessenek meg. Jeromos öt emiatt a világ Deucalion-jának ne· 
vezte el. 

Sz. Ambrus 340-91. 
Nyugaton Ambrus harczolt legnagyobb erélylyel az arianusok 

és bálványimádók ellen. Atyja tartományi íónök (praefectus prae
torii) volt Trierb-en, hol Ambrus is született. Mint Liguria· és Aemilia 
kormá~yzója épen Milanóban tartózkodott, midön, a cappadociai Au
xentius, ariánus püspök meghnlt (374). Tudván a kormányzó, hogy 
az uj választás A különféle pártok miatt nagyon is viharos lesz, sze-

1) De non conveniendo cum haere!icia. 
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mélyesen jelent meg a gyülekezethen a rend fentartása végett, de 
alighogy belépett, mindnyájan ezt kiáltják feléje: "L é g y t e ma
g a d p ü sp ö k ü n k ! Igyekezett ugyan megszabadulni e tehertől 

részint futás, részint pedig azáltal, hogy egy vér-ügyben biráskodott, 
de midön látta, hogy minden ügyekezetc haszontalan s Isten akara
tát világosan felismerte, megkeresztelkedett•), azután pedig pappá és 
püspökké sumteltette ~agát; pénzét a szegényeknek, javait meg az 
egyháznak engedte át, csupán használatukat tartotta fenn Marcellina 
nővére számára. Háza kormányzását Satyrus fivérére bizta, ö pedig 
magát egészen a szent szalgálatra szentelte. 

Erre megkezdette a szentirás és az atyák tanulmányozását, 
melly olvasmányok reá nézve uj ak voltak ; fáradozásának olly sikere 
lön, hogy a hir őt csakhamar Nyugat első tanítójának kiáltotta ki. 
Nem volt ugyan felruházva Gergely, Vazul vagy aranyszáju szent 
János elméjével, de annál nagyobb gyakorlati tevékenységet fejtett 
ki, ugy, hogy sokkal nagyobbnak tünt fel tényeiben, mint irataiban. 
Élete, mellyet egy ékesenszóló szemtanu irt le számunkra 2), ollyan 
volt mint a többi a1.on időben élö püspököké; figyelme mindenre ki 
tm:jedt, ö intézte el hiveinek összes ügyeit, felügyelt a kórházakra, 
táplálta a szegényeket s mindenkit nyájasan fogadott, eközben pedig 
elmélkedett és müveket irt. Azonkivül mint ügyes férfiu több fontos 
küldetéssel bizatott meg. V alentinián halálos ágyán az ö gondosko
dásába ajánlotta gyermekeit, lebeszélte Maximust arról, hogy Olasz
országba menjen, elannyira, hogy ez panaszkodott, miszerint Ambrus 
által megbüvöltetett. Midön Gratián megöletett, elkérte hulláját, s 
olly nyiltsággal adta tudtára Theodosiusnak az igazságot s fejtette ki 
előtte a papság és a birodalom közötti különbségeket, hogy Theodo
sius felkiáltott : C s a k A m b r u s t i s m e r e m o ll y a n n ak , k i 
m é l t ó kép vis e l i a püspök n e v e z e t e t." Ugyanazon idő

ben püspökökkel látott el több egyházat, hol azelött soha sem vol
tak; gyakran meglátogatta és buzditotta s nem egyszer zsinatra hívta 
öket össze; közbenjárt az állam-foglyok mellett; eladta a templom 
kincseit, hogy kiválthassa a góthok által ejtett foglyokat, azonfelül 
pedig szaretettel és máltósággal viselte a népszószólóságot (tribunatus), 
melly a törvény nevében többé nem gyakoroltathatván, a püspökök ál-

1) Püspöknek Mrki megválasztathatott; ml!g az sem volt szül<séges, hogy 
kere•ztény legyen. A konsfiRnfinápolyi zsinat Nec•ariuAt nevez tP. ki e viiros p fi•. 
pökévé, h bá,· nem is volt meglter<'Slllt~l vn, 

') Tilkltr:t Paulinu.~. 
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tal Krisztus nevében gyakoroltatott: szóval és tettel gyároolitván 1\ 

népet, igazságosság- és kegyességre buzditván a fejedelmeket, B a 
szegények és szenvedök javára a szegénység, egyenlllség B az égi ál
dozat vérén szerzett megváltás tanait hirdetvén. Milly bámulatra
méltó a püspöki hivatal! .. 

Ambrus kültinös ügyességgel birt a lelkek meghódítása- és ve· 
zetésében. Olly· hévvel buzditott a szüzeségre, miszerint sokan a 
legtávolabbi ta1·tományokból is hozzá jöttek, hogy kezébe tegyék le 
szüzeségi fogadalmukat. A milanóiak elzárták leányaikat, nehogy 
rábeszélései által elcsábíttassanak! Hozzájok tartott beszédeit ké
sőbb összeszedte, s Marcellina nővérének küldte; egy más könyvben 
az özvegyeket állapotjuk erényeire buzdítá. A milanóiak ugy ezeret
ték, mint saját atyjokat. 

Két ur jött Perzsiából Milanóba, és pedig csak azért, hogy Am
brust hallhasl:lák, · s miután reggeli hat órától esti kilencz óráig allego
ricus kérdésekkel foglalkoztak, minden egyéb nélkül vi~szautaztak. 
Fritigilla, a marcomannak királynéja, erényeinek hallatára a keresz
tény vallásra tért, s nagyszerü ajándékokat küldött neki, tanításokat 
kérvén tőle; ezek által még inkább felbuzdittatva, személyellen jött 
hallgatására, de már csak sirjll.t tisztelhette. Midőn egyszer Arbogast 
gróf barbár fejedelmekkel lakomázott, ezek azt kérdezték tőle, ha 
vajjon ismeri-e Ambrust? Hallván, hogy barátja és gyakran szokott 
vele étkezni, igy szóltak hozzá: "Most már nem csodáljuk, hogy olly 
szerenesés vagy a csatában, mióta annak társaságát élvezed, kinek 
szava a napot is képes volna megállitani t), u 

A pogány Ausonius költő által nevelt Gratian császár Valenti
nián halála után azonnal elhatározta, hogy a gyülekezetekben az is
tenséget kiki akként tisztelheti, arnint leghelyesebbnek gondolja, ki
vévén a manichaeusokat , photinianusokat és eunomianusokat. Am
brusnak azonban csakhamar sikerült öt más véleményre tériteni és 
arra birni, hogy végsli csapást intézzen a régi vallásra. Ennek elsö 
jele azon rendelet volt, mellynél fogva a római tanácsteremből Vi
ctoria istennő szobrát kivitette. Azután elkoboztatta mindazon java
kat, mellyek a templomok, papok és áldozatok fentartására fordit
tattak; megszüntette a Vesta szüzek politikai és polgári kiváltságait, 
s megttltotta a pogány papoknak o. hagyományok elfogadtatását, ki
véve, ha ingó javakból állottak '1). 

1) Paa.linus, "Szent Ambrus élete", l!ó, 30. 36 ... 
2) SJ111maehas, Ji b. X. OJJ. 64. A tön·ény valódi szövegét. nem birjnk, de 
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Megijedvén erre a római nemesek, a tanács főbbjei s azok, kik 
magukat folyvást "az emberi nem jobb részé"-nek hivták 1), követsé
get küldöttek Gratianhoz,, kérvén őt, függesztené fel eme rendelete
ket; hogy pedig annál nagyobb legyen a hatás, elvitték hozzá a nagy 
gonddal iírizett filpapi öltönyt, mellynek öt emlékeztetni kellett elő
dei hosszu sorára, kiket ez öltöny díszített, mint e földön a legfóbb 
hatalom s haláluk után isteni tisztfllet jelvénye. Gratian érzéketlen 
maradt mindezekre és az"t mondotta, hogy illy öltönyt nem illik ke
reszténynek viselni 2), R régi vallás ennek következtében főpap nél
kül maradt,s a pogány papság megfosztatott azon javaktól, mellyeket 
még akkor is ezeretett volna megtarta.ni, midön már összes előjogait 
és kiváltságait elvesztette. 

Ugyan illy sorsban részesült azon követség is, melly II. Valen
tiniánhoz olly czélból. küldetett, hogy engedné meg a Victoria-oltár 
visszahelyezését. Symmachus és Libanius e tárgybani könyörgései 
utolsó kiáltása a pogányságnnk, melly érezte, hogy szive keresztül
szuratott 3). Symmachus a pogányságban a hazai intézményeket 

Hunorius egyik törvényében 415-böl (Cod. Theod. XVI. 10. l. 20) ez áll : "Az 
isteni Gratiaens rendcl(lteivel megegyezllleg parancsoljuk, hogy birtokunkhoz csa
toltassanak mindazon helyek, mellyeket IUl ll~ök tévelye Azent dolgokrA rendelt." 

1) Symmachus . r. 46. 
') Zozimus, IV. 36. 
•) Thcodosiu~ és II. Valentinián, dicRil császlt.rok! 
"Midön nemes tanflcsotok látt11., hogy a vétek R törvények lt.ltal megszeli

dittetett, s az utóbbi idök dicsösége R 'jó fejedelmek által uj fényt nyert, követve 
ezen olly szerenesés század buzditlt.sát és szabad menetet engedve olly régtili 
fogva elnyomott fájdalmlt.nak, mbod•zor is azzAl bizott meg engem, hogy legyek 
p11.naszainak tolmác~olójR. A gonoszok nem rég megfoAztottak bennünket a fo
gadtAtás szerencséjétöl, tudván, hogy ig11.zságot nyertünk volna. Küldetésem ket
tő.< : mint fnnökötök védem R közÖR érdekeket, mint követ polglrtlt.rsRim kivlt.n
slt.gát jöttem támogRtni. Ne csodálkozzatok l RlattvR16itok ugy11.nis már régtöl 
fogva megszüntek azt hinni , mint ha az udvaronczok tlt.mogatása képes volna 
öket gyözelemre segiteni vlt.llalataikban. A népek szeretete, tisztelete és hüsége 
Rokk!ll többet ér a hatalomnál. Ki volna hajland6 türni R m11.glt.n küzdelmeket a 
köztársRslt.g ltebelében ? Méltán büntet a sen~~tus mindenkit, ki saját tekintélyét 
többre becsüli R fejedelem dicsll•égénél. Mi szorgosan llrködünk kegyelmességtelt 
mellett, de vétkiil lehet-P. nekiink tulajdonitRni , hogy olly buzgalommal védjük 
öseink intézményeit s a haza jogait és jövöjét, valamint százAdunk dicsöségét, 
melly még •okkal nagyobb leend, ha semmi ollyAst sem fogtok mPgcngedni, mi 
atyáink szokása ellen lenne ? 

"Követeljük a vallást, melly olly hosszu idlln At volt az lt.llam támasziL. 
Két fejeile!Pm (Constantin éa Constantius) egyszprre két VBlláRt és két pártot kö
ve.t.ett.; az, .ld nthnok következett (Jnlifm), t.iRr.teletben tartotlll R nemzeti Rzok4· 



védte; ezek Keleten már rég elvesztek, s ott a kere~ztény elem volt 
tuhmlyban, s igy Libaniusnak különféleképen kellett küzdenie. Mig 
az antiochiai rhetor azért szerette az ősi hitet, mert szebb az ujnál1 

aokat j ut6dja semmit sem tett ellenök. Hu nem tartj!\tok követendő példának a 
régi fejedelmek vallá.soaságát, tartsátok annak ez utóbbiak e;zélyességét. 

"Ki viseltetnék annyi hajland6aágg11l a barbárok ir/Int, hogy ne kérné 
vissza Victoria oltArú.t? Közönyösek levén a jövő iránt, megvetjük a szarencsét
lenség hírnökeit j de ha mitscm adunk is az istenségrc, legalálob nevét tartsuk 
tiszteletben. Örökkéval6aágtok sokat llöszön Victoriának , s még többet is fog 
köszönni. Csak az vetheti meg annak hatalmát, ki még nem tapasztalta kegyeit. 
Ti azonban oem fogjátok llt. megvetni, hisz annyi győzelem után neki előttetek 
kedvesnek kell leoni. Ezeu istenség ·mindenkire nézve Nzent és tisztelt volt min
den időben, főképen pedig mostan, midön olly nagy hasznunkra válik, hogy ma
gát irányunkban ltegyesnek mutatja. Ha többé semmi tisz1elettel sem viseltetnek 
Victoria iránt, legalább nem kellett volna a curiát ékességétől megfosztani. En
gedjétek meg, hogy mi is ut6dainkra átszállithassuk azt, mit mint fiatalok atyá
inktól örököltünk. Igen fontos az, hogy tiszteletben tartassanak az ősi szokások. 
Szerencsére nem sokáig tartott az, mit az isteni Constantius müvelt j vigyáz~a1ok, 
nehogy ti is azt utánozzátok, mi olly rövid idő után megsemmisittetett. Mi di
csőségtek és istenségtek örökkéva16ságát igyekszünk megállapítani, .hogy a jövő 
század semmi javítani val6t se taU.Ijon müveteken. Mire esküdjünk, hogy engo
delmeskedni fogunit törvényeiteknek s betöltendjük parancsaitokat? milly va)l!,~os 
félelem fogja visszatartani az elvetemült embert, ki olly könnyen szegi meg a fo
gadott h!fséget? Isten mindenütt jelen van, 8 az eeküszegökre nézve semmiféle 
ment.ség nem létezik; de a vétek megakadályozAs!1.ra a vallás sziikséges. 

"Ezen oltár a kczös egyetértés záloga j ez fogadja a polgárok hüségét, s 
határozatainknak soha nem leszen olly tekintélyök, minő akkor volt, midőn az 
egész testület előtte eskiidött. Az esküszegak elnyerik ugyan büntetésöket a di
cső fejedelmektől, kilwek sérthetlensége ltözös eskün nyugszik , de ezáltal nellik 
szentségtörö menhely nyujtatik. Ugyanezt tette, mondják, uz isteni Constantius. 
Egészen másban utánozzuk ezen fejedelmet, ki nem cselekedett volna eltkép, ha 
előtte egy másik nem hagyta volna el a helyes ösvényt. Az elödök tévedései 
azoigáljanak taoulságul IIZ ut6doknak, s valameily előbbi példa helytelenségéből 
tanuljanak helyesebben cselekedni. A sors ugy akarta, hogy kegyelmességtek 
egyik elöde ki oe kerülhesse azt, miszerint igazságtalan legyen bizonyo~, még uj 
dolgokbau; 'mi azonban e meutséget nem hozhatnók fel a mugunk rénérc, ha 
olly példát követnénk, mcllyet lelkiisruerctünk kárhoztat. Válaszszon tehát lte
gyelmességtek azon fejedelern életében más példákat, mellyek mélt6k legyenek a 
követésre. Ö nem fosztotta mt>g a szent szüzeltet kiváltságaikt61 j nem vonta meg 
a rÓmliiaktól a szükséges pénzt, hogy vallási ezertartásaikat végezhessék j meglá
togatta az örök város mindeo részeit követve az efelett örvendező senatus által; 
figyelem~! vizsgálta a templomokat j elolvasta az istenek neveit, mellyek a hom
lokz1atokra voltak irva, kikérdezte azon épületek eredetét, dicsérte az alapítók 
buzgóságát, s habár ltülönböző vall!1.son volt is, mégis fentartotta azokat a biroda
lom szám'ára, megengedvén, hogy kiki saját azokAsait és ezertartásait követhesse. 

"Az isteni lélek mioden városnak adott örök et, s valamint 'sz ületésekor min
dell ember lelket kap, azouképen mil1t1cn népuek megvaur1ak a maga védszelle-



s dicsö tettek és nagyszcrü eszmék szülöanyja, mcllyek igen alkal
masak a szép és hangzatos szólamokra: Symmachus ellenben politi
kai oldalról tekintette, s remélte, hogy azzal megmentheti a_ köz-

mei. Ez szükségcs volt, s 11 szükségesség fűzi az isten~ ket az emberhez. _, Mint
hogy az elsll ok homálylyal van beborítva, honnon lehet az istenek ismeretét 
származtatni, ha nem & hagyományból s a történelmi évköt1yvekhlll? Ha pedig 
a vallás tekintélye hosszu évek során alapszik, tartsuk meg annyi század hitét, 
kövessük atyáink példáját, kik olly előnynyel követték atyáikét. 

"Ugy látszik nekem, mintha R6mát látnám előttetek, ekkép beszélve: Di
csll fejedelmek, a haza atyjai, tiszteljétek öregságemet, mellyet egy bölcs vallás
nalt köszönök ; tiszteljátek azt, s legyen nekem szabad vallásomat követnem, s 
nem fogjátok megbánni. Hagyjatok engem' ugy élni, a mint én ohajtom, mert 
szabad vagyok. Ezen vallAs vetette alá 11 világot törvényeimnek; ezen titkok 
üzték el Hannib~lt falairnt61, a senonokat a Capitoliumt61. Öreg napjaimban 
változtassam ·tAlán meg azt, mi ez ideig megmentllm volt? most vizsgálg11.11sam, 
mit lenne j6 megállapitani ? Az öregstlg átalakitása már késlln v11n. 

"Békét kérünk a haza istenei, a benszülött istenek szamár&. Azon dol
gok, mellyek mindenki alta! tiszteltetnek éa becsültetnek , ugy tekintendllk, mint 
a mellyek az egész társadalommal kö:Gösek. Mindnyájan ugyanazon csillagokt61 
nyerjük a vilúgosságot, mindnyájunltat ugyanazon ég, ugyanazon világ kön•yez. 
Mit törlldünk mi azzal, ki milly uton nyomazza az ignzsl!got? Nem csupán egy 
uton juthatni el e nagy titok megoldásához. Vitatkozzanak illy tárgyak fölött 
azok, kiknek nincs egyáb dolguk. Mi jelenleg nem vitatkozásra szólitunk fel 
benneteket, hanem könyörgéseinket terjesztjük elé!ek. 

Mit nyert 8Z által kincstárotok, hogy a vesta-szüzeket megfosztottátok ki
váltságaikt6l? Az, mit 8 legkevésbbé sem bökezü fejedelmek megengedtek, je
lenleg B legbllkezübb fejedelmek által megtagadtutik. Egyedül 8 becsület köl· 
csönöz némi értéket a tisztaság eme jutalmának. Valamint pedig a. szent szala
gok a papok fejének diszeül. szolgálnak, azonképen a közös terhaktöli wentesség 
a papság megkülönböztetll jele. Nem kh·ánnak azon szüzek mást, mint csupl\n 
a mentesség hiu szavát, minthogy B szegénység rninden kár ellen bi~tositja llket, 
8 megfoszt6ik először adják meg nekik a dicséret adóját. A közös jóllét érde
kében fel11jánlott ~rtatlanság sokkal ti.;zteletremélt6bb, ha semmi jutAirnat sem 
nyer. Tisztitaátok meg kincstárotoknt e csekély nyereségtili s gazdagítsátok azt 
nem a papoktól, hanem az ellenségtől nyert zsáltmánynyal. Kimentheti-e a ha
szon az igazságtalanságot? Annál ezerencséti enebbek azok, kiket meg akartok 
fosztani régi kiváltsagaikt61, ruinthogy lelkeitekben nem lakik fösvénység. Azon 
csás2árok alRtt, kilt tisztelik a másét s ellenállnak a kincevágynak, ellenségeink 
inkább bántalmazni, mint ehzegényit.Jni igyekeznek bennünket. A kincstár a ma
ga. részére tartja meg azt, mit mások halálos ágyukon a szüzeknek és papoknRk 
hagytak. Kérlek titeket, oh szolgái az igazság-nak , adjátok viss:lla várostok vallá
sának saját öröks~gét l A polgárok félelem nélkül teszik végrendeletöket, mart 
tudjá!<, hogy nemeslelkű fejedelmek alatt tiszteletben tartatik rondelkezésök; drá
ga és szent legyen ellittetek az emberi nem ezen hagyománya. Az e4dig történ
tek félelemmel töltik el B polgirokat halfllos ágyukon; kérdezik, ha vajjon a r6-
ma.iak vallása neín áll-e többé a nép jogainRk védelme nlatt ? Milly név illeti 
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ügyet. Libanius az iskola segélyével apostolkodott, melly iskola nö
v~ndékei mindcnfelé szétmentck, és mindenünnen hozzá kiildötték 
heszédeiket és keresték pártfogását: Symmachus ellenben nem adott 

meg ezen fosztogatást, melly sem a törvények, sem azo], mugyarázatai llltal nem 
jogosittatoU ? A szabadosok elnyerik a végrendeletile g reájok ruházott javak 
birtokit; a rabszolgik&t nem fosztják meg valameily végrendelet t-lönyeitöl, -
csupin a nemes szüzek s a szeut szertartások szolgái legyenek kizárva az örök
lés jogából? Mit használ tehit rnocsok n'élküli testet ajánlani a közjóllét érde
kének, az ég kegyeivel biztositani R birodalom örökkévalósllgát, barátságos eré
nyekkel övezni fegyvereiteket és ~asRito],at, imádkozni 11 polgirokért, ha ezek 
fejében még csak a közös jogot sem lehet élvezni ? Nem ér-e az illy állapotnál 
többet a ezolgaság? Nagy kár háramlik ebből az álladalomra, m•·rt a hálfltlan
eág még soha sem hozott jó gyümölcsöket. 

"Ne gondoljátok, hogy én jelenleg csupán a vallás érdekeit védem j az 
emberiség összes bajai illy tulsligokból nyerték eredetöket. Öseink törvényei 
tiszteletben tartottt\k a vesta-szüzeket és a papokat, kevés dijt és méltányos ki
váltságokat rendelvén szimukra j ezeknek mindeddig élvezetében voltak, mig ha
szontalan kincstárnok ok nem jöttek, kik megfoeztván a szent szüzeket élelmök
töl, ezt nyomorult hintó- hordozóknak adták; erre csakhamar bekövetkezett a drá
gas!g, és szlik aratás semmiaitette meg a tartományok reményeit. Nem okozhat
juk emiatt a földet; nem vádolhatjuk a csillagokat ; nem ette meg a féreg a ma
got, sem a gyom el nem fojtotta a :vetést, - egyedül a szentségtörés tetle ter- . 
méketlenné a földet, s az éhség jött megölni azokat, kik megtagadták a vallás- ' 
t61 azt, mivel neki tartoztak. Találjatok példát hasonló szerencsétlenségre, s 
elismerem, hogy mindazt, a mit szenvedtüuk, az idők viszontagságainak kell tu
lajdonítanunk. Még a szelek is előmozditott!k a terméketlenséget. Az emberek
nek az erdí.lk fáin kellett élelmet kere~uiök, s az éhség a föld népét máskor a 
dodonai tölgyek köré gyűjtötte. Történt-e illyesmi liseink lwrában, midí.ln min
denki megtiszteltetésnek tartotta, ha a vallú.s ezolgáit táplálhatta ? Midlln az 
arat!shan egyformán osztoztak a nép s a ezent szüzek, kénytelenek voltak e va
laha az emberek a tölgyeket rázni, vagy a füvek gyökereit kiásni, hogy legyen 
mit enniök ? történt-e valaha, hogy a tartományok rendes termékenysége ne lett 
volna képes pótolni az esetleges hiányt? A papok kényelme biztoaitotta a föld 
terményei t, mert az, mit nekik adtak, nem veszett el, hanem inkt\bb félret.étetett. 
S csakugyan ki vonhatná kétségbe, hogy az általános bővelkedés biztositása vé
gett adatott az, mit jelenleg a közös nyomor megszüntetése végett visszakö
vetvJünk? 

nDc azt mondja talán valaki, hogy ne gyámoliteon az állam olly vallást, 
melly reá nézve idegen. A jó fejedelmek bizonyára nem fogják azt hinni, hogy 
azon dolgok, mellyeket a közönség bizonyos egyéneknek ajándékozott, a közös 
kincstárhoz tartoznak. Az álladaimat az összes polgárok képezik , s minden 
egyed egyenlllen élvezi az abból származó elí.lnyöket. Hatalmatok mindenre ki
terjed, de azért hagyjátok meg kinek-kinek a magáét. Kérdezzétek .meg jószi
vüeégte)tet e valljátok meg, nem vonakodik-e hözöseknek tekinteni azon dolgo
kat, mellyeket másokra ruháztatok ? Azon javak, mellyek cgylwr R6ma dicsŐ· 

ségének Rdomt\nyoztattak, meg·szüutek az adományozók birtoka lenni, s mi ke:~~-
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és nem nyút segitséget a tartományokból, s a pogányság in\uti haj
lama csupán a scnatusra és Rómára szoritkozott. Libanius, ki külö~
ben kitünő szónok volt, nem volt képes a vaJMsok általános szabad
ságáig emelkedni, s azért csupán egy félénk s egyszersmind büszke 
l{önyörgé~re szoritkozott. Kimutatta a császárok politikáját Don
stantin után, melly folyvást csak a vallás kárára s a templomok el
szegényitésére volt irányozva; ez álliHs ép olly való, mint az, hogy 
a szet•zetesek egyebet sem csinálnak, rnint isznak, dalolnak, esznek, 
mint valóságos elefántok, s elpusztítják a tartományt. Méltán panasz
kodik, hogy sok értélces mesteri mü leromboltatik, s általában olly 
büszkén gunyolja a császárt, hogy szinte hajlandók lennénk öt hős
nek tartani, ha meg nem volnánk győződve, miszerint azon beszéJ 
"A z i d ök föl ö t t" csupán magán-gyakorlat vagy boszankodás · 
szüleménye. 

Ambrus érvekkel feh~lt az érvekre t), rs meghiusította az ellen
ség reményeit és okoskodásait Ez boszankodását nem csak titkos 

detben jótétemény volt; idllvel kötclesoéggé Jön. V&Ilnak néhányan, kik azzal 
rémitik isteni elméteket, hogy ha nem tesztek eleget a ragadozók kincRvágyánal<, 
az adományozók !Jüntársu.ivA lesztek. Legyen kegyelmességtek minden, fdl<épeu 
pedig azon vallás titkai irAnt elnéző, mellyet egykor atyáitok védtek, melly tite
ket is véd jelenleg, s mellyet mi tintelünk. 

"Mi azon vallást kérjük vissza, melly ÍPUtllrtotta a birodalmat isteni atyá
tok kezei közt, s azon szerenesés fejedelemnek örökösöket adott. Az isteni ag
gastyán dicső mennyei szlik~böl lAtja hull'lmi a pt~pok könyeit, és sajó.t meggya
láztatását lhtja az Altala szabodon föntartott szokó.sok megszegéHében. Ne utá
nozzátok isteni testvéretek példAját; feledjetek el egy olly tényt, mellyröl ö bi
zonyosan nem tudta, hogy a senatusnak nem tetszhetik. Ekkéut ki fog tünni, 
hogy a követséget csalt azért . utasitották vissz11., mert attól féltek, lwgy majd 
nyilvános itéletet kellend hoznia a császárnak. Az elmult idökre való tekiutet 
követeli, hogy hal .. dék nélkül vonjátok visszn azon törv~uyt, melly nem méltó 
arra, hogy fejedelern legyen szerzöje." 

. 1} Szent Ambrus kt!t beszéde miivészi és 1!kesszól:l.si szempout!Jól tel<intve 
alutta áll Symmachus beszédének, habár, a mi az igazságot illeti, jóvnl lulha
ludju. Am!Jrus a lelkiismereti szabadságot veszi alapul, megengedvén, hogy a 
pogányok is élvezhessék a közös jogot, de ue követeljenek kedvezm&nyeket; ál
dozzanak ök is ioteneiknek, de ne kényszt!ritsenek arra másokat, kik borzaduak 
az illyesmitöl. Kimutatja, hogy a Victoria-szo!Jor visszatartaná a keresztényeket 
a senatustól. Aztán n régi hagyomAnyole czáfolására tér át. "Mit beszéltek ne
kem példákról? gyülölöm Nero hagyományHit; a rómaiak akkor ia tapasztaltlik 
szerencsétlenségeket, midön még megvolt a Victoria-szobor; nagyságukat a legi
óknak, s nem a vallások hatalmának köszönhették." Habár akkor Ambrus győ
zött is, meg kell vallanunk, hogy Symmachus beszéde sem ment feledésbe, mint
hogy Prudentius 20 év mulva cdlszt'rünek láltn azt ismét megczáfolni. 
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zúgolódásokban, hanem nyilt szavakban is kimutatta •), s aligha ré
sze nem volt azon lázadásban, mellyben Gratian életét veszté. De 
vajjon képes lett volna-e a pogányok ellenállása azon eröt legyé:lzni, 
mellyet a keresztényeknek az igazságróli meggyé:lzé:ldés kölcsönzött, 
midön kevesen és szétszórva sokkal rendezettebb soroknak állottak 
ellent? 

A multhoz ragaszkodó párt késöbb teljesen meghajolt a jövő
ben remélö fiatalok pártja elött, midön Theodoeius jutott a trónra, 
ki a ,n a g y' nevet főkép annak köszönhette,hogy bátorság- és meg
győzödéssei vetett véget a két vallás közötti hosszas viszálkodásnak. 
Habár türte is uralkodása kezdetén a pogány szartartásokat 2), csak
hamar általános érvényü törvénynyel megtiltotta, hogy "valaki ma~ 
gát áldozatok felajánlásával megfertöztesse, vagy emberi kézzel al
kotott bálványokat védelmezzen 11 B). Késöbb megtiltotta a hatósá
goknak a templomokba menni 4), s végre bárminemű bálványimá
dási tényre jószág-vesztést, arra pedig, a ki áldozatot mutat be a 
bálványoknak, halált rendelt&). A vasárnap szentnek nyilváníttatott, 
megtiltatván azon napon a játékok és látványosságok, azonkivül pe
dig a jogi naptár is a keresztény szabályok értelmében átalakit
tatott s). 

Beszélik, hogy Theodosius Rómába érkezvén és számos hölgy 
s senator által fogadtatván, azt indítványozta, hogy vitassák meg, 
mellyik vallást kelljen követniök, s a bálványimádás ez alkalommal 

1) Sozomenea, vm. ó. 
2) Sosimus leírván Tbeodosius r;sarnokságát, mondja, hogy az alattvalók a 

tell)plomokban halálaért könyörögtek, mintbogy még szabad volt azokba járni 
xa"t"<i ·'t'ov~ na-r(llov~ (htJtJ-ov~. 1. IV. 19. 

1) Cod. Theoá. XVI. 7, l. 10. 
4) u. o. l. ll. 
~) u. o. l. 12. 
6) U. o. XVI, ó. L 2. Minden nap lehet pört tartani, kivéve 

VII. 

A nyári szünnapokat 30 nap. 

A téli " . • • . • . 30 " 
Januarius calendáit . • • . . . 
Róma alapitásának évfordolati napját 
Konstantinápolyét 
Hasvétet • . . • . . . . . • 
lll&s vasárnapokat . . . • • • . 
A császárok születésének évfordolati 

3 
" l " l 
" ló 
" 41 
" 

4 napjflt . • . . . . • • . .· • • 
Ö8-s-ze-s-en--:~1~26~n~ap-.----" 

15 



megkubott t). E tény kevéssé valúszinü, s mig TbeoduHius törvényei 
szerzőjöknek a kereszténység melletti buzgólkodásáról tanuskodnak, 
egyszersmind azt is kimutatják, hogy az ősi ezertartások még nem 
szünt.ek meg ; azt parancsolta ugyanis (381), hogy a ki a keresz-· 
ténységről a pogányságra tér át, többé vagyonáról végrendeletet ne 
tehessen 2), e törvényt késöbb a catechumenekre is kiterjesztette 
(383) a) 1 s becsteleneknek (infa.mis) nyilvánitotta a hitehagyotta
kat 4). A zsinatok ismételték eme törvényeket, s az egyházi irók he
vesen kikeltek a pogány szokások ellen, mellyek leginkább az ünne
peken, satumaliákon és játékokban tartattak fenn. 

A bálvány-templomok tehát a batóságok által bezárattak 1 a 
szazetesek és püspökök azonban ezzel meg nem elégedve, a keresz
tényeket azok lerombolására vezették j Egyiptom pusztáiból eliijöt
tek a remeték, hogy azétrombolják az ott létezö két vallás szenté
lyeit, s Serapis és Anubis l<ápolnáiba szent ereklyéket, s őrizetül 

ezerzeteseket helyezzenek. 'l'heophil, alexandriai püspök keresztény 
templommá alakitotta át Serapis templomát, melly a capitoliumi után 
legtéresebbnek és legpompásabbnak tartatott j a babonás egyipto
miak, kik azt hitték, hogy annak épségétől függ országuk jólléte, 
csodálkoztak, midön látták, hogy a Nilus, istenök meggyaláztatásá
nak daczára is, ujolag kiárasztotta tcrmékenyitö hullámait. Szent 
Marcell püspök egy gladiator- csapat élén azétrontotta Jupiter temp
lomát Apamcában, s habár a pogányok fegyveres kézzel állottak is 
ellent, a rombolás tovabb folytattatott a püspökök felügyelete alatt. 

Sz. Márton. 316-400? 
Legbuzgóbb volt eb ben Márton toursi piispök. :Pannonia szü

lőföldéröl Francziaországba jövén, Ligugében Poitiers mellett zárdát 
(Ma r m o u t i e r) alapított,· melly elsőnek tartatik Nyugaton, s erre 
azonnal nyilt háboru t kezdett a bálványozás ellen, meggyözyén a lel
keket, lerontván a bálványokat és oltárokat, félbeszakítván az áldo
zatokat, s fejszével és tűzzel irtván a szent berkeket. A nép által a 
toursi püspöki székre hivatván (374), noha minderikép igyekezett e 
megtiszteltetést kikerülni, 8 nérnellyek a durva külsejü, borzas haju 
és rongyos öltözetil férfiút vissza is utasitottá.k, ezerzetesi egyszerü
ségét most is megtartotta j 8 valamint folyvást a bálványozás kiirtá
sán müködött, ugy ellenáJiott az egyházban felmerült visszaélések-

1
) Beugnot, Hí'at. de la deatructüm du paganisme, VIII. 8. 

2) God. Theod. XVI. 7, I. l. 
3) U. o. I. 2. 
•) U. o. IV. L ó. 
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nek valamint azok eriíszakoskodá<Oainak is, kik vérbe akartlik fojtani 
az eretnekségeket. ' 

Az arianismus pártoJásra talált Nyugaton Justina, I[ Válentí
nián anyjánál, ki a császári tekintélyt a vallásra is kiterjeszte'iji a/'-a~·
ván, követelte, hogy engedje át Ambrus az arianusoknak a ·~Üa~Ói 
egyházak egyikét. A követelés méltatlannak látszott Anibi·u2 előit, 
s azért határozottan visszautasitotta j Justina e miatt felindul ván, s 
a császári akarat nem teljesítését lázadásnak tekintvén, eltökélte, 
hogy szándékát erőszakkal is keresztülviszi. Ennélfogva tehát elő
ször is kétszáz font arany adót rótt a kereskedőkre, s azok közől, 

kik a sarczot kifizetni nem akarták, vagy nem bírták, többeket be
börtönöztetett. T()vábbá a busvétet az arianusok módja szerint akarváli 
megtartatni, Ambrust tanácsa elé ·idézte j a hivők azonban főpászto
ruk iránti ezeretetöktől buzdittatva tömegesen utána mentek egészen 
a palotáig, ugy, hogy a császári ministereknek kérniök kellett a fő· 
papot, oszlatná el és csendesitené le a felizgult tömeget,· ígérvén, 
hogy a vallás nem fog megsértetni. 

Hazug igéretek! A nagy-hét ünnepélyes szomoruságában pa
lota hivatalnokok nyomúlnak először a Portiana, azután az uj egy
házba t), hogy mindent elrendezzenek a császár és császárné foga
dására. A nép erre fellázad, s az őrök csak alig voltak képesek a 
templomokat megvédeni j egy arianus pap életét vesztette volna, ha 
maga Ambrus nem veszi védelme alá. Ambrus folyvúst tagadtá, hogy 
ő köteles a templomot átengedni, minthogy az isteni dolgok nincse
nek alávetve a császárnak, ki az egyházban, s nem az egyház 'fölött 
van. "Mit akartok ? mondá a fejedelemnek, ruháimat ? földet? 
pénzt? adok, habár birtokom a szegényeké j de az isteni dolgo'k nin
csenek alávetve a .császárnak. Bilincsekbe verni, halálra hurczolni 
akar"tok? öröm lesz reám nézve. Nem használom fel a népet védel
memül, nem karolom át az oltárokat, életemért esengve j édes leend 
reám nézve, ha védelmökben llleghalhatok." Azonkivül nyiltan hir
dette az igazság székéből, hogy az igazságtalanságnak szabad ellen
szegülni, de fegyver vagy erőszak használata nélkül. Arra kérte Is
tent, ne engedje meg, hogy egyházaért vér ontassék. Hiveit a temp
lomba gyüjtvén, velök zsoltárokat énekelt 2), majd ismét az lsten 
igéjét hirdette, többször ismételvén, hogy "a papnnk hatalma saját 
gyöngesége." 

I) Jelenleg Ne.gy ez. Victor é& Arnbros egyháza, 
2) Az p.gymft~t fP.IváltvA. vAlA énekiéR otz,.Jiítt m{og nem volt szokásuau 

Nyugaton. 
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Ambrus állhatatossága végre győzedelmeskedett a császámé 
makacsságán, ki felnyittatta a börtönöket, cltávolitotta az őröket; 

V alentinián pedig érezvén a fegyvertelen főpap hatalmát, igy szólt 
tisztjeihez: "Ha Ambrus parancsolna, ti összekötött kezekkel szol
gáltatnátok át engem neki, u 

Ellenében azonban nem sokára az arianusok egyik tanitója emel
tetett fel, s egy rendelet tétetett közzé, rnelly megengedte ezeknek, 
hogy gyülekezeteket tarthassauak, l1alállal fenyegetvén a katholiku
sokat, ha öket háborgatni merészkednének. Ambrus ismét szokott 
fegyvereihez uyult t. i. a prédikáláshoz és énekhez j a templom éj
jel-nappal hivökkel volt tele 1), melly egyetértés visszatartotta a fe
jedelmeket az erőszak használatától. Az aquilejai zsinat, melly ke
véssel a konstantinápolyi után tartatott, s mellyben Ambrus vitte a 
főszerepet 7 megmagyarázta Nyugat püspökeinek hitét, kik bátran 
állithatták 1 hogy azon eretnekség teljesen megszünt egészen az 
Oceánig. 

Huszonkét évig viselte Ambrus a terhes hivatalt, mig Isten őt 
-ötvenhét éves korában magához nem szólitotta az örök jutalom el
nyerésére. 

S:z. Ágoston. (354-430.) 
-Nem csupán az ariánusok eretneksége háborgatta ez időtájban 

az egyházat j mellözvén a többieket, felemlítjük a manicheusokat. 
Ezek követője, s késöbb nagy ellenségök volt Aurél Ágoston, ki Nu
midia Tagaste városában született, s kéjelgő de müvelt ifjuság csáb
jai között nevekedett Anyja, Monica, fájdalommal szemiéivén öt a 
manicheusok tévelyei- s a világ hiuságaiban, könyörgött érette Is
tenhez, s tekintélyes személyek által megintette ; s habár winden tö · 
rekvése haszontalan volt is, ki öt látta, igy szálott bozzá: "lehetet
len, hogy azon fiu, kiért olly sok könyü hullott, elvesz@zen. u 

Cicero H o r t e n si us a Ágostont az academicus bölcseletre 
buzdította, a nélkül ruindazonáltal, hogy az ellenkező rendszereket 
elhanyagolta volna; sőt Aristoteles osztályzatai (categoria) a legal
kalmasabbaknak tüntek fel előtte egy olly rendszer megállapítására, 
hol megnyugtathatja elméjét. Mindazonáltal kétségekbe werülve egy 
jó lsten s a hün együttlétezése fölött, még a csillagászatban, bűbá
jolásban és elragadtatásokban ( extasis) is keresett segítséget, mely
lyek által az elfajult platonicusok magasztos eszméknek véhek bir
tokába jutni. V égre kétségbeesve a kétkedésre ( scepticismus) adta 

1
) A templomok köriil azon idöbt·n udvarok, szublk, zlrdlk stb. voltak. 
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magát, s a szónoklat kedveért abbahagyta a bölcsészeti vizsgál6dá
sokat. 

Minthogy ekkor Milanóban a szónoklat tanszéke üresedéebe 
jött, Symmachus főnök Ágostont nevezte ki ez állomásra (384). Sze
retettel fogadtatván Ambrus által, tudós kiváncsiságból figyelemmel 
hallgatta ennek szent beszédeit, mellyek ismét felébresztették benne 
a bölcsészeti kételyeket, . s éreztették vele annak szükségét, hogy va
lamelly igazságban nyugodjék meg, mellyröl most már meg volt győ
zöd ve, hogy csupán a tekintélyben és hitben található föl. Igy tehát 
a szép bájai vezették őt az igazság ösvényére. Lelkét, ruelly ezt s az 
eszményi szaretetet szomjuhozta, nem elégitbették ki az élvezetek. Az 
általános szolgaiság, a tudományok elaljasult hivatása untatták öt, 
mig teljesen átértette a magasztos szernlélödések s a lelkek f'ölötti 
uralkodás gyönyörüségét. Midön a haza, a szabadság s a szép utáni 
törekvések elenyésznek, a közönséges lelkek az anyagban bukdá
csolnak, mig a kiválasztottak nem találván itt lenn mélt6 táplálékot, 
a dolgok más rendje után sohajtoznak, melly annál nagyszerűbbnek 
tünik fel, minél alantabb áll a világ. Igy Ágoston az érzékfölötti 
dolgok vizsgálására adván magát, mindig helyesebb fogalmakat szer
zett magának Istenröi, a szellemi természetről, s a rosz eredetéről ; 
minthogy pedig a neoplatonicusok a bünt egyszerű tagadásnak álli
tották, azt vélte, hogy megegyeznek a kereszténységgel. 

A magányban és tanulmányai között erősbültek ez iránybani 
hajlamai; megczáfolta az academikusokat, kik egészen a kétked és 
örvényébe merültek, s több párbeszédet irt, miközben néha Virgilius 
egyik-másik énekét olvasgatta. 

Mig ekkép ide s tova habozott, szent Pál leveleinek egyik he
lye került esetleg szemei elé, mellyben a kicsapongás tiltatik; e sza
vak arra látszottak öt inteni, hogy az igazság elnyerésére első ut a 
jóakarat- Fölvette tehát Ambrus kezeiből a szent keresztséget (386), 
s hogy jobban szolgálhasson Istennek, természetes fiával és Monicá
val, ki a. keresztény anyák példányképe, visszatért Afrikába. Mielött 
Ostiáb61 kiindultak volna, igy szólt az auya fiához : "Az élet iránt 
most már teljesen közönyös vagyok, mert minden reményem betelje
sedett. Katholikusnak ohajtottalak téged látni; Isten teljesen be
tölté kiván;ágomat, minek élnék még tovább is a világon?" Néhány 
nap mulva halálos ágyán feküdt s azt kivánta, hogy ott temessék el, 
hol akkor volt j midön erre valaki azt mondotta, hogy inkább szülö
földjéhen nyugodjanak hamvai, a jámbor nö felkiáltott: "N e félj e
tek, hogy laten engem az itélet napján meg nem 
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i s m e r é s fe l n e m t ám a s z t , b á r h o l l e g y e k i s, C s ak 
a r r a k é r l ek t i t ek e t, h o g y e m l é k e z z e t ek me g· r.ó l am 
a z U r o l t :i r a e l ö t t, b á r h o v á j ö t t ö k i s!" És meghalt. 

Ágoston Afrikában és Rómában nyiltan fellépett régi 'eretnek
társai ellen,s a "Katholika egyház szokásairól" sa "Ma
n i c h e us ok r ó l" irt két könyvében összevetette annak valóságos 
jóságát ezek látszólagos jóságával s kimutatta, hogy a száj, kéz és 
mell h á r om p e cs é t j e, valamint egyéb önmegtartóztatásaik is 
igen babonás cselekedetekből állottak. 

Papnak, késöbb pedig hippói püspöknek ezenteltetvén (395), 
élénk, habár néhol nem egészen szabatos ékesszólással édesgette ma
gához az afrikaiakat, kik elhagyták babonás szertartásaikat, hogy az 
ö hosszas okoskodásait hallgassák. Ellenségeivel nagy tömeg előtt 

vitatkozott, melly alkalommal az ellenvetések és feleletek feljegyez· 
tettek. A donatisták ellenében a felsUbb rendeleteket is segitségül 
hivta, a halálos büntetést azonban soha sem engedte meg. A bálvá
nyozás ott még nem irtatott ki teljesen j Suffettában ugyanis hatvan 
keresztényt öltek meg a pogányok, hogy megboszulják egy Hereu
les-szobor lerontását. Ágoston mérsékelte a hivők buzgalmát a temp
lomok, bálványszobrok és szcnt berkek lerombolásában, s eleget tett 
a pogány fönökök kívánalmainak. 

A magas metaphysicai értekezésekből lebocsátkozott a gyer
mekek neveléséhez j megkönnyebbítette a rabszolgák állapotát, . s 
még a templom edényeit is eladta, hogy Uket kiválthassa j levele
zésben állott a különféle afrikai keresztény községckkel, s egyetér
tésre és szeretetre buzditotta öket. Sok időt töltött a biráskodásban, 
s azt szokta mondani, hogy sokkal örömestebb hozott itéletet idege
nek, mint ismeri) sei között; elsö esetben ugyanis egy barátot sz erez
hetett magának, mig a második esetben egyet bizonyosan elveszitett. 
Vonakodott háza:>sági ügyekbe aYatkozni, mások számára hivatalo
kat ker.esni, vagy ebédre meghívásokat elfogadni. Szerény volt az 
öltözetben l lakásban, etelekben ' csupán agyag- vagy faedényeket 
használt, kivéve az eztist-kanalakat j asztala fölé két verset irt, mely
lyekbcn tiltotta mások rágalmazását. Papjai vele egyiitt étkeztek 
ugyanazon asztalnál, közös költségen, az általa alapitott rendszabály 
szerint. Évenkint ruhákat osztott szét a szegények között, s a jöve
vények részére szálladát nyitott, hová mindenkit válogatás nélkül 
befogadott, jobbnak tartván egy roszat eltürni, mint tulságos elilvi
gyázatból egy becsületest visszautasítani. 

Szabályainak példájára tiibb szerzet keletkezett Afriká-



ban ; ö azonban azt akarta, hogy a ezerzetesek munkálkodjanak, pa· 
naszkodván azok miatt, kik rongyos köntösben tartományról tarto
mányra járva, sehol sem állapodnak meg, s minden lépten-nyomon 
változtatják lakhelyöket j mások igazi vagy hamis ereklyéket hor
doznak magukkal j mások ismét a végett fitogtatják öltönyüket és 
jámbor hivatásukat, hogy ajándékoltat kérjenek s mintegy követelje
nek, miszerint ekkép kielégithcssék az öket gazdagokká tevő sze. 
génység szükségleteit, vagy jutalmat nyerjenek képmutató erényö· 
kért. 

Valóban csodálatra méltó az atyák müködése a negyedik szá
zadban, mellyben az egyház üldözöttböJ egyszerre uralkodóvá lön, 
A félelmes barlangokban nem igen ügy~ltek a theologicus finomsá
gokra, elégnek tartván azt, hogy higyenek s éltöket legyenek készek 
hitökért feláldozni; azért az első eretnekségek, mint a gnosticusok 
látmányai 1 yagy 1\ simoniacusok babonái inkább a kereszténység 
egyenes megtagadása voltak. Midön azonban a hivők 1 hitvallók és 
ezerzetesek nyiltan felléptek, egész sorát látjuk az eretnekségeknek, 
mellyek legnagyobbrészt az igaz hitben és erényben születtck és ne
vekedtek. Origenes, Tcrtullian és caesareai Eusebius, e nagy nevü 
férfiak, e kor eretnek-főnökei j az eretnekséget Antal és Saba szi
goru tanítványai terjesztették A legkegyetlenebb kinzásokat kiállott 
vértanuk válnak el az egyháztól s harczolnak hödei ellen, mint fó
nebb Meletius Athanáz ellen. Ennek oka az volt, hogy a legmélysé
gesebb dogmák még nem voltak tökéletesen meghatározva. Midön 
valaki valameily tévelyt kikerülni akart, nem egyszer ép az ellen· 
kező tévely be esett j Origenes egészen a szellemiségig finomította a 
testeket, mig Audius és Epiphanes egészen az emberi alakig alacso
nyították le az istenséget (anthropomorphismus) j attól tartván, ne 
hogy Sabelliussal tévedjenek, sokan vonakodtak a nicaeai hitvallást 
elfogadni 1). 

A császárok, kik soha sem birták elfeledni régi korlátlan ha
talmukat, szerették volna másokra is rátukmálni saját elveiket, rui 
által még elkeseredettebbé vált a tévely elleni kü.zdelem. A pogány· 
sá.gnak sok nyoma maradt még fenn a szokásokban, min a mérsék
letet nem ismerő buzgólkodók felindul ván 1 utánozhatlanul szigoru 
életmódra adták magukat, elannyira, hogy saját veszedelmök és má
sok zugolódásainak elkerülése végett, önmagukat is megcsonkították. 

l) Evagrius, l>ydimus, Izidor stb, eretneksége a11yagi (materialis) és nem 
alaki (jormaJ.iR), miuthogy nz E>gyMz kárhoztatása l1özbe nem jött. 
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E zivatarok közepatt támadtak az egyház csodálatraméltó 
atyái, készek levén barátjaik és ellenségeik ellen harczolni, s gátot 
vetni az árnak, melly mindenfelöl eWretört. A közlekedési .eszkö
zök hiányossága miatt többször nem értették egymást; tulzó vá
dak kaptak lábra, s helytelen meghatározások fogadtattak .el, mi
elött az összejött egyház a kérdéses ügyben nyilatkozott volna. Le
het-e csodálnunk, hogy az atyák sokszor · kiméletienek voltak a vitat· 
kozásokban? Jeromos dühösen támadta meg legnagyobb kortársait. 
Aranyszáju szent János és Epiphanius e szavakkal váltak el egymás
tól: n Rem élem, hogy nem fogsz meghalni piispöki székedben ; " -
"Remélem, hogy nem fogsz visszatérni a tied be." Egyrészről saj
nálkozunk fölöttük, midőn látjuk, hogy egyenetlenek a támadásban, 
ingerültek a védelemben, s általában sohasem mutatják azon mérsé
keltséget, melly csupán az elmélkedő nyugalomnak lehet szülemé
nye; de midőn ismét látjuk, hogy folytonos küzdelembeu állanak 
szomszédjaikkal s a measze földön lakókkal 1 az alattvalókkal és 
császárokkal, számüzetésből számüzetésbe küldetnek, irányukban 
saját papságuk a fegyelem fentartása, hiveik pedig a babonák ki
irtása miatt ellenséges indulattal viseltetnek, arra lévén kénysze
rítve~ hogy elválaszszák a hamis evangeliumokat és könyveket az 
igazaktól, rendkivül hiányos eszközökkel measzeterjedő levelezése
ket folytassanak, a hozzáférhetlen szörszálhasogatások alatt lappangó 
eretnekségeket leálczázzák, közben pedig előmozdítsák az· erkölcsö· 
ket s azoknak a törvényekbeni valósitását: olly csodálat fog el ben
nünket, mellyet a szigoruság nem képes elfojtani. Az egyház a maga 
fönségében szemlélte eme vitatkozásokat, mindaddig türvén a véle
ményeket, mig azok elé korlátokat szabni szükségesnek nem látta, 
s szabad folyamot engedvén a vitatkozásna.k, mig a szentesitett dog
mák körét tul nem lépte ; ezért saját védőit is mérsékletre intette, és 
senkinek sem engedte meg, hogy az elméletek veszedelmes örvé· 
nyére lépjen, meg lévén győződve, hogy jegyese el fogja éit a ezél
hoz vezetni. 

Annak, ki arról vádolna bennünket, hogy kelleténél tovább 
időztünk ezen férfiaknál, azt feleljük, miszerint ezek ismerete véle
ményiink szarint mindennél inkább felderiti a haldokló s az uj tár
sadalom állapotát, azon küzdelem, mellyet önmagukkal s a világgal 
kellett folytatniok azoknak, kik nem hajoltak meg a közös elvete
mültség előtt. Fö ezéJunk az ember ismerése. Ki közönséges embe
rek módjára inkább csodálja a rendellenes, tulságoskodó, mint a 
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rendes, állandó erőt; ki háboru kat, hóditók és királyok magasztalá
sait akarja ol vas ni, keressen más könyveket. 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

A b i r o d a l o m fe l o s z t á s a. - H o n o r i u s. 

A keleti birodalom teljes elválasztása a nyugatitól Theodosius- ' 
sal kezdődik, ki a hfrodaimat végrendeletében Arcadius és Honorius 
fiai közt osztotta el. Arcadius Thraciát, Kis-Ázsiát, Syriát, Egyipto
mot, Daciát és Macedoniát kapta Konstantinápoly fővárossalj Honoé 
rius pedig Itáliát, Afrikát, Galliát, Hispaniát, Britanniát, Noricumot, 
Pannoniát és Dalmatiát nyerte Milano fővárossal j Illyricuru ketté
osztatott. Arcadi us azonban alig volt tizennyolcz 1 Honorius pedig 
tizenegy éves, s mindketten meg voltak fosztva azon tulajdonságok
tól, mellyek illy zivataros körűlmények között elkerülhetlenü! szük
ségesek. Igaz ugyan, hogy atyjok a legügyesebb gyámokkal látta 
el öket, Arcadius mellé Rufinust, Honorius mellé Stilicót rendelvén, 
de ezek és utódaiknak féltékenysége még inkább megerősítette a két 
állam szétválását, s érdekeik különbözöségét. 

Rufinus. 
Rufinus Guascogne Elusa nevü városában született, honnan 

Konstantinápolyba ment, hol nagyravágyását és kincsvágyát törvény
tanítással igyekezett kielégíteni j ügyes beszéde által csakhamar 
megnyerte Theodo~ius teljes bizalmát, s a hivatalok meaterévé ne
veztetett ki j milly müvészetre vitte legyen a hízelgést és alattomos
kodást, azon egy tény is eléggé kimutatja, hogy egyidejűleg szent 
Ambrus és Symmachus baratja volt. Habár mindenkor a legnagyobb 
kegyetlenséget tanusitotta, s mesterileg értett a gyülöletek és a bot
rányok elöidézéséhez, Theodosius mindazonáltal, megcsalatván szin
lelt ragaszkodása által, midön Nyugat felé hadat vezetett, Kelet telj
hatalmu kormányzójává nevezte ki. Ekkor kezdett a méltatlan ke
gyencz visszaélni a reábizott hatalommal; midőn késöbb Arcadius 
gyámjává lőn, minden jogot lábbal tiporva, csak arra gondolt, hogy 
pártfogás, hivatalok és igazságszolgáltatás árulása által meggazda
godjek 1). Bizván összehalmozott kincseiben, remélte1 hogy leányát 

1) • , , Fluetibu1 auri 
E~leri ille calor nequit • . • 
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császári gyámfia nyakára kötheti s igy biztosithatja magának az 
uralmat. 

Lucianus, Gallia kormányzójának fia, pénzen egy magas hiva
talt vásárolt tőle, minthogy azonban nem akar·ta helyeselni Rufinus 
egyik gaztettét, tö1·vényszék elé idéztetett, s nlinden további vi~gá
lat nélkül gyalázatos halálra ítéltetett. A nép e miatt zúgolódni kezd, 
s Rufinus, hogy a népet megnyugtassa 1 Antiochiát Syria legszebb 
csamokával disziti föl. Mig ő azonban ördögi boszuvágyát kielégí
tette, a palota heréltjei Eutropius kamarás vezetése alatt Arcadius
nak feleségül Elia Eudoxiát, Bauton, római szaigálatban álló frank 
tábornok leányát ajánlották. Rufinus minderről mitsem gyanított, s 
teljes bizalommal szemlélte, mint készülnek a menyegzői ünnepélyra 
s indul a monet a császári palotából i de ll)idön azt hitte, hogy t~aját 

háza felé fordulnak 1 nem tudott hová lenni bámulatában, látván, 
hogy a menet Bauton lakása elött áll meg, a császári jelvényekkel 
felékesített Eudoxiát átveszi 1 s Arcadius menyegzöi ágyába viszi 
(395 apr. 27.). 

Eudoxia gyanakodván és haragudván a miniszterre, a kama
rással egyetértve, arról vádolta be a császárnál, s talán nem alapta
lanul, hogy ö ösztönözte a barbárokat a birodalom ruegtámadására. 

·A hunnok csakugyan mindent tüzzcl vassal pusztítva, egészen An
tiochiáig nyomultak i a birodalom szolgálatáhan álló góth Alarik azt 
hozván fel ürügyül, hogy nem jól fizetik, felfegyverezte honfitársait, 
s elpusztította a tartományt; Rufinust, ki alkudozás végett hozzájok 
küldetett, uagy kitüntetéssel fogadták, rui még inkább növelte a gya
nut. Stilico azonban fegyverrel jött ellenök. 

Stillco. 
Ezen vitéz vanda!, Hono1·ius gyámja, a lovasság és gyalogság 

nagy mcsterévé neveztetvén, Theodosiust összes hadjárataiban kö
vette, ki őt mint követet Perzsiába küldötte, aztán pedig saját unoka
nővérét, Serenát adta neki nőül, kitől Eucherius, Má1·ia és Terman
tia gyermekei születtek. Huszonhárom év alatt, mint a hadsereg ve
zére, nem bocsátotta áruba a tisztségeket i nyájas volt katonái irá
nyában, s nem vonta el zsoldjaikat i Raj át fiát, vagy az érdemetlene
ket nem emelte magas hivatalokra; e mellett azonban gyönyörök és 
gazdagság után so.várgott, s nagyravágyása még akkor sem elégitte-

Congestae commutantur opea, o1·bisque rapinas 
Áccipit una domua. 

Igy Claudianus egy Rufinus ellen irt költeményében; öt kötönben csak 
akkor has>.náljuk, midön más tekintclyek :\Ital is h\wogattatik. 
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tett ki 1 midön látta, hogy az udvaronczok neki még Honoriusnál is 
inkább hizelegnek, s az akkori legjobb költő Claudianos is szantelen 
öt magaRztalja. Ennek kedveskedései s a törtenelem rágalmai között 
bajos dolog az igazat kiválasztani, vitézsége mindazáltal a· annak a 
birodalom javára való felhasználása, mclly katonailag levén ren
dezve, egyedüli támaszát az erőből kellett meritenie, kétségbevon
hatlan. 

Theodoeius halála után Stilico követelte a gyárnságat mindkét 
császár 'fölött, hogy pedig magát erre méltónak mutassa, kezdte érez
tetni a barbárokkal vitézsegét. Minthogy p~dig a legiókat, valamint 
a pénzt s az ékszerekel is a két császár között kellett felosztani, azt 
ajánlotta, hogy hadd vezesse ö a legiókat Keletre; ott majd fegyelmet 
fog tartani a katonák között, s ellenszegülend a góthok elönyomulásá
nak. Rufinusnak sokkal kevesebb aggodalmat okoztak a góthok, mint 
az, hogy e derék férfiu valameily kitiinU szolgálat által maga iránt 
bizalmat kelthetne j azért tehát félelmet öntött Arcadiusba, ki ösz
tömléseire csakugyan megtiltotta Stilicónak, ha nem akar lázadónak 
tekintetni, Keletre indulni. Stilico habozás nélkül engedett, s ll legió
kat és boszuját a góth Gainas-ra bizta. 

Ugy látszott, hog,v ez kedvezett Rufinus dölyfének, ki hosszas 
alattomoskodás által előrekészitett czélját végre elnyerni óhajtván, 
aranyat osztogatott a kat«?náknak, remélvén, hogy ezáltal eljut a csá
szári trónra; midHn azonban a császárral Konstantinápolyból egy 
mérföldnyire eléjök ment (novemb.), a legiók öt Arcadius elött a 
legborzasztóbb kegyetlenséggel meggyilkolták, s koponyáját és ke
zét, mintha kérne valamit, szanaszét hordozták az utczákon, hogy 
mint mondák, kielégítsék ezen kielégithetlent. 

Az általa összehalmozott ragadmányolt nem adattak vissza bir
tokosaiknak, hanem a közpénztárba helyeztettek j Arcadius kegyét 
ismét Eutropius nyerte meg, ki inkább tetszett a császárnak, mint a 
zord vanda!. 

f<~utropius. 

Ezen alacsony születésü llrmény, ki gyalázatos nyereségvágy
ból kiheréltetett, egyik kézből a másikba került, végre a lovász Pto· 
lomeus, ki öt aljas élvezetvágyáMk kielégítésére használta, érett ko
rában Arintheus tábornokának adta át, ki öt ismét saját leányának 
ajándékozta, hogy fésülje, mossa, Jegyezze, s egyéb illy szolgálatokat 
tegyen neki 1). Korai vénsége miatt ezekre is alkalmatlanná válváu, 

1) Hitte honOl' Eutropio: cumque otnnibu.t unica vi>·ll~~ 

Essel in eunuc!tis, thalamus set·vare pudicos, 
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a leány által szabadnak nyilváníttatott. Ravaszsága és kétszinüsége 
által sikerült az udvarba furakodnia, B a legalsóbb hivatalokhól ~lBÖ 
kamarásBá emelkedett, B késöbb a Rufinus által gyakorolt és elvesz
tett hatalmat is kezei közé kerítette. Őt vétkeiben is követte, m.ert 
hasonló kincsvágy által vezéreltetvén, egész tömeg árulkodót tartott, 
hogy igy vád alá fo gh.ll.ssa a gazdagokat s megcsalhassa Arcadiust, 
ki benne föltétlen bizalmat helyezett. 

Egyedül ohajtván uralkodni, kezdé üldözni azokat, kik benne 
gyanut keltettek j A hundan tius, a gyalogság és lovasság táhornoka 
számüzetett, hogy javait lefoglalhassa j Timasi us tapasztalt hadvezér 
összeesküvésről vádoltatván, Libya oázaira stámüzetett i Bargus, ki 
ennek jótéteményeit azzal hálálta meg, hogy elárulta, Rzintén meg
öle~ett j Gainast a maga részére hódította, s Kelet tábornokává tette, 
hogy Stilico ellenébe állithassa i ez ellen elején te csak alattomban 
szötték a hál ó t, hogy megfoszazák a császár kegyétöl, vagy a nép bi
zalmától, vagy talán életétől is. Az engedelmes konstantinápolyi ta
nács által késöbb köz,ös ellenségnek nyilváníttatott, s javai Keleten 
elkoboztattak. 

Stilico szó nélkül engedett. Görögország felé vonult, s átmen
vén Peloponnesusha, a góthokat Arcadia egyik völgyéhe szoritotta. 
Hatalmában állott öket megsemmisíteni, mig azonban lakmározott és 
nőkkel mulatott, sikerült a földszoros on elosonniok, mire Epirust 
elpusztították. Igy néhány történész j Claudianus azonban azt állítja, 
hogy Eutropius megakadályozni akarván gyözelmét, rávette Arca
diust, hogy kössön békét , s Alarikot az illyriai csapatok parancsno
kává tegye t). Attól tartván később, hogy Stilico fegyverrel fogja tá-

Solus adulteriia erevit ; nec vel'bera te1·go 
Oeaaavere tamen, quoties decepla libido 
!rali caluiaaet heri; frustraque rogantem 
Jactantemque BU08 tot jam per lustra labores 
Dotalem genero, nutritoremque pueUae 
.Tradidit. Eoua rector, conaulque futurua 
Pectebat dominae crinea et saepe lavanti 
Nudua in ·argento lympham ge1tabat alumnae ; 
Et cum se rapida feaaum pl'oiecerat aeatu 
Patriciw roseia pavom~m vernilat alia. 

OlaudJauas , in Eutr. I. 98. 

l) At nunc, qui foedera rumpit 
Ditatur ; qui servat, eget ; vaatator achi11ae 
Gentis et Epirum nuper populotua inQ!tam, 
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mogatni követeléseit, arra ösztönözte Eutropius Gildont, az Afriká
ban levő római haderő parancsnokát, hogy hagyja ott Honoriust s 
szegödjék Arcadiushoz. 

Áfrlka . 
• Ürika rendktvül fontos tartomány volt, minthogy az táplálta 

ltaliát, s elvesztése könnyen éhséget idézhetett volna elő Rómában. 
Crispinilla, Nero szeretője, Afrikába szökött a lázadás támogatása 
végett; Vespasian bizonyosnak tartotta a császárságot, midön Afri
kát és Egyiptomot hatalmába keritette; Nero kivégeztetett hat urat, 
kik Afrika felét bírták, mert azáltal elejét yette a Jázadás veszélyé
nek, e gyönyörü birtokokat csatolt a csáf!zá•·i dominiumhoz, mely
lyeknek kormányzásával egy praefectus fundorom patri
ni o n i a l i u m bizatott meg. Ekként fosztattak meg a benszülöttek 
lassan lassan birtokaiktóL 

Lassan lassan hozzá azoktak az igához, mig végre sikerült öket 
tartománynyá átalakitani , de azért még akkor sem szüntek meg 
használni a föbb benszülötteket. Habár ·a partok mentében a hatósá
gok, a lakosok s a szokáeok rómaiak voltak is, a két Mauritaniában 
a kormány valamint a néps~g is vegyes volt, s nehány törzsfőnök, kik 
a különféle fejedelemségek közepett erődeikben laktak, adót fizetett 
a rómajaknak, s különben teljesen független volt. 

Ezen urak közé tartozott Nabal is, ki a tengerpart hosszában 
ezer nyolczszáz mé1·földnyi területtel birt, melly régenten öt régi ro
mai tartományt képezett. Ernlitettük fönebb (166: lap), hogy az Af
rika védelmére küldött tábornokok azt annyira elkeserítették, hogy 
Firmus, ki Nabal családjához ta1·tozott, fellázadt, de legy8zetett Theo
doeius császár atyja által. Jutalmául annak, hogy a rómaiakat saját 
testvére ellen segitette, Gildon, ki sziutén Na bal fia volt, elöször az 
atyjától elvett roppant birtokot, késöbb pedig az összes afrikai csa
patok f'óparancsnokeágát megnyerte. Mint zsarnok, ellenállás nél
kül kezelte az igazság- és pénzügyet tizenkét éven át, mialatt az or
szág az ö és a mórok (mauri) telhetleneége· és kincsvágyának esett 
áldozatul, kikben minden . bizalmát helyezte 1) ; Theodoeius fiainak 

P1·aeoidet lUy•·icu. Jant quo1 obsedit, amiCU8 
Igredilu1• muJ·oa, illia rupo-naa datul'"ll.l 
Quen-um coniu.gibus 1wtilU1"1 natosque pe1·emit. 
Sic kotttel punire Bolet, haec praemin ~olvunt 
Excidiia. U. o. XX. 214. 

1) In~~tat ter,-ibilia vivi", mo1·iefltib"UI hae1·es, 
Vi,-9inibu.• mptor, thalamis obscoemtB adulter. 



gyönge uralkodása alatt ~t~cgerösödött, s Rómától való függéset csak 
a szokásos gabona lefizctésével nyilvánitotta 1 mcllyet az winden bo
szankodás nélkül fogadott el. 

Miuthogy azonban a szemneaétlen tartományból egyre-másra 
érkeztek a panaszok az uj Jugurtha ellen, a római tanács tekintélye 
látszatra ismét megujittatott, épen ugy, mint mikor az intézte el a 
népek és királyok közötti viszálkodásokat 1 ugyanis a Gildon ellen 
felhozott váda~at ugy a császár mint Stilico a. tanács elé terjesztette, 
hogy általa a haza ellenségének nyilvánittassék. A kislelküek attól 
tartottak 1 hogy a ruauritaniai visszatartván a gabonát, éhséget fog 
elüidézni a városban, de az elöreiátó gyám annyi eleséget hozatott 
Galliából, hogy bizvást megkezdhette a háborut 1). 

Mindazonáltal nem rnervén elhagyni Italiát az ~llenségek fe
nyegetése miatt, Mascezelust, Gildon testvérét és ellenségét küldötte 
Afrikába, reá bizván a joviana, augustana, herculea legiókat, a ner
vianus segédcsapatokat s másokat, kik zászlójokon oroszlánt hordoz
tak, továbbá azokat,,kik magukat nB z e r e n cs és eknek és me g· 

Nvlla quiea: o1-ilur, praeda ceasanle, libido, 
Divitibusque dies et noz meluenda marilia • • • 
Orinitoa inter famulos, pubem.que canoram 
Qrbalaa juhel ire nuru.s, nuperque perempl18 
Arridere viris, Phalarim, lormenlaque flammae 
Profiuil el siculi mugilus ferre juvenci 
. . . Mauris clarisaima quaeque 
Fastidila datur, 

Olaudianus, De b. Gildcnico, 164. 
•) Olvassuk Horá<,z ódllit, mellyekbeu az istenek azt igérik Rómának, 

hogy mindenkor. rendületlenül fog megállani, s fólwtcleket szab a legyőzött me· 
dusolt elé i olvassuk aztán Claudián költeményét .De bella Gildonico", milly szo
moru ellentét! Itt a nyomorult külsejü Roma Jupiter lábai elé borul , "nem a 
szokott arczczal, nem ugy, mint mikor törvényeket szabott a britannok elé vagy 
hatalma alá hódította a rettenetes indiánokat i de gyönge hanggal, lassu léptek· 
kel, lesütött szemekkel , kiaszott arc~czsl , sovány karokkal , csak alig birván 
vállain tartani a piszkos vértet, s magával vonszol va a rozsdás dárdát. 1\fidön 
végre az égbe érkezett, leborult a mennydörgö (Jupiter) lábai elé R illy pana
szokra fakadt: ha falaim, 6 Jupiter, m~gérdemelték, hogy kedvező jósjelek mel
lett szülessenek, ha változhatlanok Sybilla versei 1 s nem veted még meg Tar
peia szikláját, e~eugve kérlek, nem, hogy a győzelmes consui Araxest lábbal tiporja 
vagy bárdjaink elnyomják a t~gzes Susát , sem hogy sasainkat a Vörös-tenger 
par~jaira helyezd: egykor uekem megadtad mindezeket i most én, Róma, élelmet, 
csupán élelmet kérek tllled. Legjobb atya, szüntesd meg eme borzasztó éhséget, 
hiszen már kiengeszteltük haragodat, annyit szenvedtünk már, hogy még a geták 
és suevek is könyörületre indulhatnak fölöttiink, A még Partbia is borzad szeren· 
c~étlenségeim hallatára." 
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g y ö z h e t l e n e k n ck" nevezték. Milly baszontalan álc za volt 
mindez a gyöugeségre. Ugyanis alig állott a hadsereg ötezer roszul 
fegyverzett emberből, mellynek pedig egy, Francziaországnállegalább 
is kétszer nagyobb tartományt kellett volna meghóditania. De még 
gyöngébb volt az ellenség s több afrikai törzs azonnal meghódolt s 
mindenfelé Honorius neve hangoztatott j Gildon elfogatván 1 öngyil
kos lőn. A lázadás fejei bevádoltatván és büntetésre kerestetvén, a 
senatusnak adattl\k át, melly alig várta már, hogy megbi.intethesse 
azokat, kik avval fenyegették a népet, hogy attól fosztják meg, mi 
leginkább szivén fekszik 1 t. i. az élelemtőL Tiz évig tartott még a 
pörfolyam Gildon szövetségesei ellen, Mascezelus, ki diadallal fogad
tatott a mila.nói udvar által, kevéssel azután, midön egy hídon ment 
keresztül, lebukott lováról s meghalt j mondják, hogy Stilico csel
szövényeinek következtében vagy legalább is az ö örömére. Ekként 
ért véget Afrikában egy olly örökös hatalom, mellyet az illetök nem 
a nép választásának, hanem csupán gazdagságuknak köszönhettek. 

Stilico büszkesége többé nem ismert határt, midön Mária leá
nyát a császárnak eljegyezte. Ez azonban ekkor még alig volt tizen
négy éves, ils tiz évvel késöbb meghalt a jegyes, anélkül, hogy a te
hetetlen vagy szenvedélytelen férj által szüzeségétöl megfosztatott 
volna, -ki még uralkodásának huszonnyolczadik évében is folyvást 
gyermek volt és Stilicónak engedte át az uralkodást, ki valószinüleg 
önmaga ápolta a császár tétlenségét és pulyaságát. 

Alarik. 
Pedig ha valaha., ugy bizonyára most lett volna szükség tevé

keny és harczias fejedelemre ; a gótbok, alighogy behunyta Theodo
sius szemeit , megunták a kellemetlen nyugalmat s ismét pusztítani 
szándékoztak a birodalmat. Alarik, ki a Baltok fejedelmi családjá
jából származott, melly az Amali-család után a legkitünőbb a góthok 
között,- elejénte borzasztó ellensége volt Theodosiusnak, - késöbb 
azonban kiegyezkedett vele s általa a badsereg főparancsnokává téte·· 
tett. Ennek halála után boszankodván a miatt, hogy nem fizették ki 
illendőképen, s talán Rufinus által is ösztönöztetve, elpusztította Thra
ciát, Macedoniát, Thessaliát; a roszúl védett Thermopylákon át be
hatolt Görögországba, melly eddig érintetlen maradt kalandozásaitól, 
a nélkjjl, hogy a római vezérek, meglebet Rufinussal egyetértve, pusz
titásainak gátot vetettek volna; a templomok és a városok lerontat
tak, eleusinai Ceres szartartásai megszüntettek s a lakosok az Adriai
öböltöl egészen a Fekete-tengerig megölettek vagy rabszolgákká té
tettek. 
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Alarik, ki sokkal szemesebb volt, mint egy barbártól várni le
hetett volna, bizonyos jóslatot terjesztetett el, melly ezerint ö Róma 
és a birodalom lerombolására jelöltetett volna ki a végzet által. Terveit 
igen elömozditották a két udvar közötti viszályok, mcllyek közepatt 
mindkettö tévedéseit a maga hasznára fordította. Nagy hibát köve
tett el Arcadius az által, hogy az elpusztított tartományt, s az illyri
cumi helytartóság négy nagy fegyvergyárát, Margóban, Ratiariában, 
Naissus és Thessalonicáb11n neki engedte át. Belatta Alarik ezek 
fontosságát s négy éven át azokban szüntelen hadi eszközöket készit
tetett, ugy, hogy a tartományok költségein és fáradságán a bat·bárok 
rnost mát· ezen segédeszközöket is megszerezték maguknak, mellyek 
hiánya azelőtt olly sokszor gátot vetett természetes bátorságuknak. 
Erre növekedett Alarik bitele és párthiveinek száma, kik öt a visi
gótbak királyává kiáltották ki, s arra kérték, szabaditsa meg öket a 
szolgaságból s vezesse győzelemre (382). 

Ekként a két hatalom közé, ruelly a római birodalmat szétvá
lasztotta, még egy harmadik ékelte magát: az új király most majd 
Keletnek majd Nyugatnak ajánlotta fel szolgálatát, barbár eszélyes
séggel számitgatván, mellyik ellen volna reá nézve előnyösebb fegy
verét fordítani. E rakonczátlan tömegek mindenfelé szerte kalandoz
tak a keleti tartományokhan; Konstantinápoly igen erős volt j Ázsiát 
pedig a szárazföldi sereg meg nem közelitbette, mialatt Itália még 
sértetlenül állott fenn, gazdag szépségében, melly mindenkor dicső
ségét és szerencsétlenségét képezte. 

Ez ellen fordúlt te.hát s áthatolván a Juliai Alpeseken (402) sok 
ideig vesződött az ott állomásozó csapatokkal, különösen Aquileja 
mellett, mialatt az egész félszigetet olly rettegés fogta el, hogy a gaz
dagok már minden kincseiket Siciliába és Afrikába küldötték. A 
pogányok maradványai a szerencsétlenségeket az elhagyott istenek 
haragja következményének, a keresztények pedig azon vétkek bün
tetésének tekintették, mellyekben Róma akkortájban fetrengett j e 
valóságos veszedelmet mind ezek, mind azok a babona ijesztgetései
vel nevelték. 

Honorius, ki azalatt a milanói palotában kéjelgett, a sok bizei
gés miatt még csak nem is gyanitotta, hogy öt, annyi caesar utódját, 
valaki megtámadni merészkednék, s avval vesztegetvén idejét, hogy 
a csirkéket saját kezéből étetgette, még csak emliteni sem hallotta 
Alarik nevét. Midőn meghallotta, hogy már közeledik, nem tudott 
hova lenni félelmében s Gallia valameily távol esö részébe szándéko· 
zott menekülni. Stilico azonban előre látván, milly nagy rémületet 
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~etje,;z!enc az uralkodó futása, ellene szegült szándékállak ~ a sereg 
l'endezésé!Jez fogott; mintlwgy pedig ltaliában, habár egy olly biro
dalomnak volt i:; feje, mclly Galliát, Hispaniát, Britanniát, Belgiumot, 
Afrika partvidékét és Gennallia felét magában foglalta, csapatok nem 
voltak 1 a legtávolabb fckvö legiúkat hívta vissza, védelem nélkül 
hagyván Caledonia falát s a Rajna partjait; ö maga hajóra kelvén 
Como taván (épen tél volt, s mindent hó borított) Rhaetiába érke
zett, lecsillapította a lázongásokat s felfogadta mindazokat, kik Róma 
ellenségeiből annak barátjaivá akartak lenni. 

Honorius erös ostrom alá vétetett Asti-ban s mát· már engedett, 
midön Stilico s a csapatok minden oldalról megérkezvén a gótbokat 
két tüz közé fogták. Stilico felhasználván azon időt, melly alatt Cl(ek 
a husvétot ünnepelték, megtámadta táborukat Pollentia (Pollenzo) 
me ll ett, megverte öket (403 marcz. 29.) s a nyert zsákmányt katonái 
között osztotta szét. Alarik , miután táborát minden eröködése da
czára sem szedbette rendbe s látta, hogy felesége, menyei és fiai el
fogattak, visszavonúlt lovasságával s akkép gondolkozott, hogy egy 
merész csapással majd helyre üt heti a szenvedett vesztes éget, neveze
tesen hogy átmenvén az Apcunineken s Toscanát rneghóditván, Ró
mát ostt·om alá veheti. De a góthok föbbjei, kik legyőzött királyuk 
iránt hűtlenek lettek, vagy még nem birtak elég kitartással, azzal fe
nyegettek, hogy elhagyják; igy tehát kénytelen volt elfogadni aján· 
lataikat, s hajlandó volt elhagyni Italiát, ha elfogott rokonai vissza
adatnak, s évenkint bizonyos összeget kap. Visszavonuláskor Vero
nút meglepni szándékozott; Stilico azonban értesülvén errőL kato
náit lesbe állította, és pedig olly ü~esen, hogy Alarikot véletlenül 
megtámadván ismét megverte ugy, hogy szerenesésnek tarthatta ma
gát, ha futással megmenekül. A fáradhatlan hadvezér azonban ismét 
összeszedvén serege marad\'ányait a hegyek között, még egysz.er 
szembeszállt ellenséghel, ki szerencséjének tartotta, hogy Italiából 
neki szabad kivonulást engedett, jól tudván, hogy ugy sem volna 
többé képes gátot vetni a barbárok telhetetlenségének. 

Honorius diadalünnepet tartott Rómában, noha a győzelem meg
szerzésében legkisebb része sem volt (404). Róma 1 melly száz év 
alatt most látott harmadszor császárt, örömmel szemlelte az egyhá
zaknak ad~ott ajándékokat, a senatus irányában ruutatott szokatlan 
tisztelet~t, kiilönösen pedig azon játékok.at, mellyeket számára a cir
cusban rendezett; a keresztény papok azonban fenhangon roszalták 
a gladiato~ok véres mutatványait; Prudentius &zép versekben ügye
kezett a császárt ezekről lebeszélni ; a jámbor Telemach eljött reme-

vu 16 
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teségéböl, s ö maga lépett a fövényre azok megakadályozása végett; 
a felbőszült nép megölte öt, de a vértann vérével az embel'iség dia
dala lőn feljegyezve. 

A hízelgés diadalivet emelt Honoriusnak, mellyen az volt ol
vasható, hogy- ö örökre megtörte a góthok nemzetét j de az e_llzélyes
ség csakhamar azzal czáfolta meg e feliratot, hogy a Róma közelé
ben levő erödöktt s annak falait helyreigazitotta s megerősítette. 

Minthogy pedig a császár sem itt, sem Milanóban nem é1·ezte magát 
eléggé biztosnak, Ravennába ment, rnelly a hajóhad, mocsárok és 
erődök által védelmeztetett. 

S valóban ideje is volt már, hogy magukat az cshctöi:iégekre 
elökészitsék 1 mert egész észak mozogni kezdett, s csapataik Italia 
felé özönlöttek. Vagy azért, hogy Tulun-nak, a sheushenek kánjának 
gyözelrnei a hunnok fölött ujból kizavarták a germánokat, vagy ta
lán testvéreik győzelmei és zsákmányai által ösztönöztettek, elég az 
ahhoz, hogy Radagais (Radegast) egy csapat élén, melly némely
lyek szerint kétszázezer·vanclal, svév- és burgundiból állott, a Balti
tenger déli partjairól megindulva ·(405), s utközben alán lovasság, 
góth kalandorok és mindenféle nemzet által szaporittatva, a Duna 
mellett termett. Stilico belátván, hogy haszontalan volna a távoli 
tartományokat védeni, midön a veszély magát Italiát fenyegeti, on
nan az őrségeket visszahívta,- s daczára annak, hogy többször ujon- · 
czokat szedetett s a hadseregbe álló rabszolgáknak szabadságot és 
pénzt igért, alig volt képes harmincz- vagy negyveneze•· katonát ösz
szeszedni, kikhez több barbár segéd-csapatot csatolt; olly borzasztó 
volt az utóbbi háboru, s annyira rettegtek a katonáskodástóL A 
fönebb emlitett sokaság három csapatra oszlott, s ezek egyikével Ra
dagais minden akadály nélkül keresztülhatolt Pannonián, az Alpese
ken és a Pó-n; kikerülvén Stilicót, ki a Ticino mellett táborozott, 
az Apenninekröl hirtelen leszállt, s elkezdette pusztítani a sik tarto
mányt, lerombolta Hetruriának még megmaradt virágzó városait, s 
Florenezet ostrom alá vstte. 

Hire járt, hogy a zordon vezér megfogadta, miszerint a világ 
királynéját kőhalommá változtatandja, s a legkitünőbb senatorok vé
rével fogja kiengesztelni isteneit. Örültek ennek a régi nemzeti val
lás párthivei, remélvén, hogy ezen bálványozás vissza fogja álli
tani az isteneket, s pártjuk győzni fog a haza romjai fölött j a helyett 
tehát, hogy a népet bátorságra, vagy legalább kétségbeeséara buzdi
tották volna, igy kiáltottak fel: "Ime, minden elvesz a; keresztények 
idejében j hogyan állhatnánk ellen egy olly harczosnak, ki napon-



kint áldozatokat nmtat be, mellyek nekünk meg vannak tiltva ?" 
A keresztények egyidejülrg csodt\k- és l•iuyilatkoztatásokkal Látori
tották a fenyegetett Florenczet. 

Stilico hadserege nem mcssze Florcncztöl találkozott a barbá
rokkal; s azon ügyességgel, melylyel Alarikut kétszer legyőzte 
a nélkül, hogy csatába bocsátkozott volna, midőn a csatavesztés hely
rehozhatlan szercncsétlenséget vonandott maga után, az ellen
séget erős árkokkal vette körül, ugy, hogy ostromlóból ostt·omlottá, 
s a fiesolei kopár sziklákon az éhség martalékává lőn. Radagais 
kényszerülve lévén magát megadni, feje vétetett, övéi pedig olly nagy 
számban adattak el rabszolgákúl, hogy egy aranypénzen többeket le
hetett venni; azonkivül az éghajlat s a szokatlan élelem teljesen 
megsemmisítette öket. Egyéb más csapatoknak, mellyék az Alpesek 
között fészkelték meg magukat, Stilico megkönnyítette a visszavo
nulást; foglalják el inkább a tartományokat, csak Italia maradj ou 
meg; az óriási nyugati birodalom most már ez egy országra ol
vadt le. 

A másik két csapat közöl az egyik, melly Gundekar, a burgun. 
dok királyának vezr.rlete alatt állott, keleti Galliát pusztította, a má
sik Godegisel, a vandaJok királyától vezényeltetve, egyesülve a své
vekkel, alánokkal és Radagais seregének maradványaival, szintén 
Galliába nyomult, de a frankok földjére érkezvén, e népet fegyver
ben találta királyuk vezérlete alatt, kit Stilico adott neki. Csatára 
kerülvén a dolog, a vandaJok közöl huszezer maradt a csatatéren, 
köztük Godegisei királyuk is (406. decz. 31.), ek közben az alánok 
megérkezvén, megverték a frankokat, s a Rajnán Mainz mellett át
keltek. Három évig pusztították a tartományt j midön késöbb az 
elpusztított határ-tartományokból kivonultal{, csakhamar nyomukban 
termettek a burgundok és alemannok, s a régi lakosokat felkonczol
ták, vagy rabszolgaságba hurczolták." Ez idő óta, el lehet. mondani, 
hogy a rómaiak uralma megszünt Galliában. 

Britannia. 
A legiók abritt szigeteket is elhagyták. Láttuk fönebb, hogy 

a skótok Iriandból, hová visszavonultak, azon tartományba jöttek, 
melly rólok Skócziának neveztetett. Ezek a caledánokkal egyesülve 
megtáma~ták a britteket, kik Belgiumból jött celták voltak s haj
danában kiüzték öket a tartomány déli részeiből•). 

') Claudinus szerint Stilico helyezett volna először Britanniába egy legiót, 
hogy azt a pictek, skótok és l'aled6nok ellen védelmezze: 

16* 



A ~wgédcsapatok, mellyck a gyönge várakban voltak elhelyezve, 
érezve a kormány gyámoltalanságát, abban lelték kedvöket, hogy 
neha-néha zsarnokokat választottak, kikre nézve a császári ltorona a 
megöletés előjátéka volt. Először bizonyos Marcus nevezetüt kiáltot
tak ki Britannia és-Nyugat császárává, kit azonnal megöltek, &helyébe 
Gratiánt választották, hogy négy hónap rnulva öt j,; az előbbi sorsára 
juttassák. A Constantin név nem sokára ismét egy másik katonának 
szerezte meg a trónt (407), ki nem volt képes abban békével ülni, 
hanem a háboru által ügyekezett azt a maga számára biztositani, 
miért is Boulogneba. hajózván, engedelmességre kényszeritette a bar
bárok által még meg nem hóditott gall városokat. A nép, melly a tá
vol lakó császár által ugyis elhanyagoltatott, s a bekövetkezhető es
hetöségekben segélyt tőle alig remélhetett, szivesen fogadta a felhi
vást; Constantin ennek következtében a germánok fölött csakugyan 
tett is szert némi elönyökre, mellyeket a hir fényes győzelmek gya 
nánt hirdetett; aztán szövetkezett velök, fiát Constaost caesarnak 
választatta, Ar:lest székvárosának tette, s elüzvén a római sereg ma
radványait, Honorius ellen polgári hábol'Ut inditott, melly alatt a csá
szári csapatok változó szerencse után elfutottak Vienne-ből, s pénzert 
szabad visszavonulást vásároltak maguknak az Alpeseken keresztül, 
mellyek ez idötöl fogva határt képeztek Honorius és Constantin bi
rodalma között, melly utóbbi elismertetett társuralkodónak. Az ibe
riai félsziget szintén meghódolt Constantinnak. 

Mig a két császár gyönge fegyverekkel egymás ellen harczolt, 
Alarik félelemgerjesztőleg kezdett feltünni. A szerencsetlenség nem 
verte öt le, hanem csak okosabbá tette; s a helyett, hogy a barbá
roknak Alarik vitézségébe és okosságába helyezett bizalma cs&kken
ne, öt inkább mindazou csapatok, mellyek a Rajna és Fekete-tenger 
közötti térségen kalandoztak, vezérökké választották ; azért Stilico 
igen örült, hogy barátságát- megnyerhette, remélvén, hogy általa is
mét visszacsatolhatja Illyricumot a nyugati birodalomhoz, s Kelet 
meghódításában, melly szándékáról még mindeddig nem mondott le, , 
segitségére leend. Atmenvén tehát a keleti birodalomból a latin bi-
rodalomba, Alarik az illyricumi főnökségben a csapatok főparancs-

Me quoque perewntem gentibus, inquit, (Britannia) 
Munillit Stilico, lotam• cum Scotus let7i6111 

Movit et irifeJJto spumavit remige Tethys. 

llliua effectum curis, ne bella time1·em 

Scotica, nec Pictum tremeJ•em, nec liUore toto 
P>·ospir.rPm riubii.• t>enien(Pm Saxona reli.s. 
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nokává neveztetett ki. Erre Itália határai felé közeledett s ~tilico 
iránt barátságot, Honorius iránt pedig tiszteletet mutatvá.n, azon aján
latot tette, hogy Gallia császára ellen hadnt fog vezetni, föltéve, hogy 
kérelmei betöltetnek, s övéinek az elpusztított nyugati tartományok 
egyike átengedtetik. 

Honorius- és kormányának folyvást növekvő gyengeségében 
Stilico némi élénkségre akarta buzditani a senatust s nevezetesen 
arra ösztönözte , hogy vegye kezeibe a közügyek intézését; Stilico 
azonban csak szónokokra talált, kik jól ismerték a régi köztársaság 
alakját, de ennél Wbbet nem tudtak. Szerettek volna hangzatos sza
vakkal pompázni, ép ugy, mint midön atyáik ezt mondották Pyrrhus
nak: "Menj ki Olaszországból, s aztán fogunk alkudozni. u Midön 
Stilico a góth király követeléseit elöterjesztette, a senatot·ok felkiál
tották, hogy nem egyeznék meg a római nép méltóságával, ha egy 
barbártól bizonytalan és szégyenletes békét akarnának vásárolni; a 
tábornok (408) azonban jól ismervén -nem azt, mi a régi könyvek
ben foglaltatik, hanem a ravennai udvar gyámoltalanságát, lecsen
desítette a hazafiusá.g helytolen kitöréseit, s rábírta a senatorokat, 
hogy négyezer font aranyat szavazzanak meg Alariknak, ha ItaJia 
batárainak biztosítását magára vállalja. Lampadius sanatornak elég 
bátorsága volt ekként felldáltaní: E z n em b ék e, h a n em s zol
g a i e g y e z m é n y! Ezen nyíltság bal következményeitől csak egy 
templom asyluma szabadithatta öt meg 1). 

Stilico bukasa. 
A nemes sz6 azonban mégsem maradt viszhang nélkül; a se

natus ismét "nem"-mel felelt, s felelete wellett állhatatosan meg is 
maradt, melly ellenállás a mindenható tábornok ell<:lnében eddigelé 
teljesen szakatlan valami volt. A legiók az atyák mellett nyilatkoz
tak, mivel igen zokon vették azt, hogy kevesebbre becsültetnek, mint 
a barbárok. Honorius füleibe is folyvást azt sugdosták, hogy örökre 
kiskorunak akarná öt tartani, ha ugyan még a koronát is nem szán
dékozik saját fia, Eucherius fejére helyezni; miért is Olimpius biz
tatására tényleg is elkezdette gyakorolni az uralmat, rnellynek eddig 
csak névleg volt birtokában. Egyszerre csak a paviai táborban terem, 
melly a barbár vezér iránt ellenséges rómaiakból állott, egy adott 
jelre fe)konczoltatja ennek barátait, velök több más kitünő férfiut, s 
házaikat kiraboltatja. 

A. vezérek, kiknek ezerencséje ugyanazonos volt Stilico szeren-

1) Zosimus. v. 
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cséjével, egyhangulag arra kérték Stilicót, hogy vezesse öket ezen 
nyomorult rómaiakat megsemmisíteni. Ha követte volna tanácsukat, 
az eredmény igazolhatta volna öt; de vagy ingadozott, vagy nemes
lelküleg inkább a maga, mint az egész ország veszedelmét válasz
totta, s ezért öt szövetségesei boszankodva elhagyták. Egyik{lk meg
támadta ~tilico sátorát, s megölte az őrtálló hunnokat. Stilico csak 
ugy menekedhetett meg, hogy Ravennában az oltárokhoz futott j 
rnenhelyéröl álnoksággal kicsalták s megmutatták neki halálos ítéle
tét, mellyet méltóság· és bátorsággal viselt el 1). 

Erre minden oldalról árulónak, atyagyilkosnak kiáltatták Stili
cót még azok is, kik kevéssel előbb még tömjéneztek neki ; nérnely
lyek barátjait mentek följelenteni, mások rnenhelyet kerestek. Olim
pius, a jótevője ellenszött összeesküvés első kezdeményezője, tulsá
gosnak rajzolta Honorius előtt az ép most kikerült veszedelmet, s a 
birodalom megmentőjének emlékét fekete szinben tüntette fel előtte. 
:H'ia Eucherius, kiragadtatván a templomból, megöletett; Therman
tia, ki nővérét, Máriát Honorius hideg ágyában követte, érintetlenül 
visszavettetett 2) j azon állhatatosságból, melylyel Stilico baratjai a 
kinzásokat és halált szanvedték, világosan az tüník ki, hogy szolgá
latai bizonyosak, büne bizonytalan. Arról vádolták, hogy egy kézre 
dolgozott a barbárokkal , ö , ki egyedül volt képes öket legyőzni 
azon huszonhárom év alatt, mig a hadsereg élén állott j hogy fiát, 
Eucheriustakarta a tróura feltolni, ki megengedte, hogy husz éves 
koráig a jegyzök igénytelen czéhmestere legyen j hogy visszaakarja 
állitani a pogányságot, ki gyermekét a keresztény vallásban nevel
tette, s kit a pogányok gyülöltek, mert a sybillai könyveket megé
gette, · felesége pedig megfosztotta Vestát nyak-ékétől, noha az 
előbbi Róma oraculumának, ez pedig védistennőjének tartatott 3). 

1) Fr. Schulze: "Stilico, vagy a régi Wallenstein." (német.) 1805. 
') Hullája 1544-ben találtatott meg a Vaticanban, sok értékes tát·gygyal 

együtt, ugy csupán ruhájában 36 font arany volt. 
3) Rutili11s Numatianus ezen borzasztó vétekre vonatkozólag, mellyet még 

Nero vétkénél is irtózatosbnak talál, a ltövetkezBket irja : 
Omnia tarla1·ia cessent tormenta NeT01Lis 

Oonsumat stygias t?istioT umbm faces. 
Hic immortalem, mortalem percutit ille ; 

Hic mundi matrem perdidit, ille suam. 
Itiner. II. 



TIZENHARMADIK FEJEZET. 

A l a r ik és a z o l as z ok. 

Midtín a védgát keresztültöretett, az ár kicsapott medréböl. 
Ugy látszott, hogy maga Honorius is a még megmaradt védbástyák 
lerontásában találta örömét, elbocsátván a legvitézebbeket, nlinthogy 
bálványimádók vagy ariánok voltak, kiknek helyére az ellenség ál
tal megvetett, a hadsereg elött pedig gyülöletes hivatalnokokat he
lyezett. A szövetségesek fájlalván Stilico vesztét, a boszuállástól 
csupán családjaik és kincseik iránti tekintetblll tartózkodtak, mellyek 
Itália megerősített városaiban voltak elhelyezve; Honorius egyszerre 
csak megparancsolta, hogy ezen drága zálogok valamennyien ugyan
azon napon megsemmisittessenek, s javaik elkoboztassanak. Ekként 
a harag és kétségbeesés féket vesztvén, harminczezer szövetséges 
AJarikhoz pártolt, ki örvendett, midön látta, hogy az udvar az ö mal
mára hajtja a vizet; a tisztelt és félt Stilico bukása, a fizetések meg
szüntetése, s a megbántottak ösztönzései arra buzditották Alarikot, 
hogy a császárságtól elégtételt követeljen, vagy háboruval fenyege
tözzék. Késöbb ismét meg hagyta magát engeszteltetui; a rómaiak 
azonban mérsékeltségét félelemnek magyarázván, sem feltételeit el 
nem fogadták, sem háborura ·nem készültek, ugy hogy Alarik fel
mond ván a békét és barátságot, ellenök indult (409), s a J uliai- Al
pesek magaslatáról megmutatta tivéinek az olasz éghajlat gyönyörü
ségeit, a büszke városokat, a kellemes gyümölcsöket, s a háromszáz 
diadalnak Rómában összehalmozott kincseit , s ezek elnyerésének 
könnyüségét. Aquileja, .Aibino, Concordia, Cremona a győzö hatal
mába esnek, zászlójához folyvást uj szövetségesek csatlakoznak, 
melly már is, Ravenna előtt lengedez; ezt megrémitvén, végig me
gyen az Adriai-tenger partján, s aztán a Via Flaminián, városról Yá 
rosra akadály nélkül haladván, egyszerre csak a világ hajdani király· 
nöje előtt terem. Egy remete le akarja csillapitani haragját, kinek 
Alarik ekkép válaszol : N e m á ll h a t o k ru e g ; I s t e n e n g em 
fo l y v á,s t e l ö r e ö sz t ö n ö z. Épen igy mondotta IL 1\Iahorued is 
ezer esztendö mulva nagyvezírének éj idején: "Add nekem Kon
stantinápolyt ; nem találok nyugtot ágyam vánkosán ! Isten a római
akat nekem akarja adni." 
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A bh·odalom állapota. 
Nem ugy volt most, mint hajdanában, midőn a római nép mint 

e g y férfiu kelt fel Hannibal és Pyrrbus ellen, s a legalacsonyabb 
plebejustól a dictatorig és a consuiokig mindnyájan győzelemre vagy 
halálra siettek. A birodalom el vesztette legszebb tartományait; a 
többiek pedig annyira elpusztultak, hogy barbár csapatokkal kellett 
azokat kiegésziteni. A szokásos fizetések helyett már Nerva is füld
birtokot osztogatott 1); lVIarc Aurel igen sok marcomaunt telepitett 
le~); Pertinax azoknak ajándékozta a földeket, kik azok miivelésére 
vállalli:oztak 3); Constantin feJszólitotta öreg barczosait, hogy jutalom 
fejében kérjék az üresedésben lé v ö földbirtokokat; I. Valentinián 
megengedte, hogy a müveletlen földeket bárki felszánthassa 4); az 
Aeduusok között adó alá vetett huszonötezer részlet föld közöl ma
gának Constantinnak h é t ezret kellett az alól fölmenteni ; hason
lóképen Honoriusnak a proconsuli Afrika tizennégyez~r hétszáz há
rom centuriáju föld közöl ötezer hatszázat, Afrika Bisacenában pedig 
a tizenötezer hetvenöt köziil ltétezer hatszáz tizenötöt, mint teljesen 
elpusztultakat "). 

Italla. 
Különösen pedig Italiában máshol felhozott okolmái fogva s), 

főképen pedig a hadi gyarmatok miatt; az első császárok óta foly
vást apadt a lakosok száma. A gazdagok, hogy magukat kereskedés 
és ipar által le ne alacsonyitsá~, tökéiket fölbirtokokba fektették, 
mellyek a kisebb birtokosoktól a gazdagok kezeibe mentek át, fökép 
miután Traján megparancsolta, hogy annak, a ki tisztségekre vágyik, 
örökségének legalább három negyede Italiában feküdjék. Eszerint 
teliát a legszámosabb és legéletrevalóbb osztály, a kis-birtokosok 
osztálya elenyészett; s a földmüvelö népséget kevés rabszolga pó
tolta. De végre ezen szerencsétlen faj is kiveszett vagy azért, hogy a 
császárok mióta Itália nem tekintetett fönek, a foglyokat nem vitték 
mind oda, - vagy talán azért, mert az eke- és kapához megkiván
tató erős karok helyett inkább henya szolgákat kerestek, kik utköz
ben százanként kisérték uraikat és as~zonyaikat 7). 

•) 97. évben, Dion, XLVTIL 
2) 167-ben. Oapitolinus, c. 22. 
a) 193-ban. Heradianus , c. 2. 
4) Cod. Theod. VII- 2. l. 8, 11. 

') U. o. XII. 28 l. 13. l!umenes , a,·atim·. act. 
0) Lásd az V. k<inyv. XXI. fejezetét. 
7) Ammianus Marcell. XIV. könyv. 
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Italia tére i ennek következtében ös eredetiségökből kéj-ker
tekké, vagy haszontalan mulató-erdökké alakittattak át i a gabonát 
Afrikából és Egyiptomból várták, ugy hogy midön ellenséges hajók, 
zsarnokok, vagy zivatarok az átvitelt megakadályozták, Italia wind
annyiszor éhséget szenvedett. Midön a birodalom ruegosztatott, Italia 
nem csak hogy megszünt a világ adóit szedni, hanem neki is ugy kel
lett adót fizetnie, mint a Wbbi tartományoknak, s hasonlóvá lőn ahhoz, 
ki megazokván a henye és gondtalan életet a nagy urak házában, 
egyszerre minden támogatás nélkül, szegény tehetetlen állapotban és 
füdél nélkül látja magát. 

Az élet forrásai kimerittettek a tulságos, vagy aljas gyönyörök 
által; a gazdagok kéjvágyból, a szegények pedig szükség miatt ir
tóztak a házasságtól, ugy hogy Constantin nagy kiváltságok~an ré
szesítette azokat, kiknek legalább egy fiok volt 1). Az Alpeseken 
inneni Gallia, távolabb lévén a romlottságtól, egy ideig még megö
rizte romlatlanságát 2); rnidön azonban az udvar Ravennában és Mila
nóban is felütötte sátorát, a fény erkölcstelen séget, a pazarlások he
n yeséget s a hivatalok nagyravágyást szültek i a nép ajándékok nye
résének reményében az udvarokba tódulván, kerülte a mezei mun
kát, a családok unalmas becsületessége s a falvak őszinte durvasága 
többé nem volt ínyére. 

A ragály többször pusztított 1 legborzasztóbban Titus uralko
dása alatt, elannyira, hogy csupán Rómában egy nap tizezet· ember 
esett áldozatává j midön késöbb a ragályt Lucius Verus serege Ke
letről ismét vissz'1.hozta, Commodus alatt ujolag kitört, s a következő 
században is többször jelentkezett. A harmincz zsarnok uralkodása 
alatt háromszor dühöngött polgárhaboru északi Italiában, Maxentius 
és Constanti n fiai alatt szintén háromszor, Gr at i án és II. Valentininn 
halálakor pedig kétszer j a barbárok ezalatt semmibe sem vévén az 
Alpesek roppant védgátját, Italiába törtek, a bat·m<,kat elhajtották, a 
lakosokat rabszolgaságba hurczolták 1 s a tartományt sivataggá 
tették. 

A császárok az ekként elpusztított tartományt katonai és más 
gyarmatokkal ü.gyekeztek uj o lag benépesíteni. Aurelián foglyokat osz
togatott szét, hogy Hetruria és a tengermelléki Alpesek (Alpes mariti
mae) ki)zött elterülő térséget szőlökkel ültessék be, mellyekjövedelmé
böl a római népnek adniszokott ajándékok kikerüljenek 3)i az öreg Va-

1) Eineectus, ad lege.m Papiam-Poppeam. 
') Plinius , Hist. nat. 
3) Vopiscus, 41!. 
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lentinián a Rajna mellett elfogott slemannokat a Pó hoz küldötte t); 
Gratian Modenában, Rhegiumban és Parmában taifalokat és ostro
góthokat telepitett le 2); de még ezen helytelen kárpótlás is meg
szünt, midőn a császárok a germán és perzsa foglyokat nem csupán 
Italiába küldötték, s midön megszünvén a kiváltságok, semmLsem 
csalogatta az idegeneket, hogy az Alpeseken innen telepedjenek le. 
Ezért sz. Ambrus ezeket írja Faustinusnak: "Bolognából jövén, mö
götted hagyád Claternát, magát Bolognát , Modená.t, Rhegiumot; 
jobbról volt Brixillum j előtted Piacenza terült el, melly régi dicső
ségét már q,sak nevével hangoztatja j balról szánalomra ébresztettek 
a müveletlen Apenninek, s a hajdanában legvirágzóbb népek váro
sait szemlélvén, szivedet fájdalom fogta el. Itt láthattad annyi, félig 
elpusztult város romjait, s az örökre azétrombolt tartományok pusz
tulását stb." 3) 

Hasonló sorsban részesült Italia déli része is, hol Honoriusnak 
egy 395-röl kelt törvénye 528,042 hold földet mentett fel az adó alól 
azon tartományban, melly bősége miatt Terra di Lavoró-nak nevez
tetett. 4) 

Ezen pusztaságokon keresztül rablócsapatok kalandoztak. Ezek 
az utakat már régebben is nyugtalanitották j a polgá1·i háboruk alatt 
s azután méginkább elszaporodtak. A harmadik század elején bizo
nyos Bulla hatszáz rablóból álló csapat élén háborgatta déli Italiát, s 
Septimius Severusnak két évi fáradságába került kiirtásuk 5). Késöbb 
annyira növekedett e baj, hogy I. Valentinian elhatározta Italiának, 
a tartományokhoz hasonlólag, lefegyverezését, ugy hogy az ő hatá
rozott engedélye nélkül senkinek sem volt szabad fegyvert viselni, 
vagy, kivéve a föranguakat, lovon megjelenni; ezen törvény kiter
jesztetett Picen umra, Flaminiára, Apulia, Calabria, Bruttium, Luca
nia, Sam n ium tartományokra, késöbb még Róma környékére is 6). 

') Ammianus Marcell. XVIII. 5. 
2) Ugyanaz, XXXI. 9. 
3) De bononienai veniens urbe, a te1·go Olaternam, ip8am B011oniam, Mu

tinam, Rhegium derelinqu,ebaa ; in dextera emt B1·ixillum ; a fronte occurrebat Pla
centia , veterem nobililatem ipso adhuc nomine sanana ; ad laevam .Apenn·ini in
culta ntiaeral?.is, et florentisaimo-1-um quondam populo1-um eastell a considerab as atque 
affectu relegebas dolenti. Tot igitur semiruta1-um u1·bium cadavera, terrarumque 
sub eodem conspeeiu exposita (un era ... in perpetuum proatrala ac diruta. Ad l'au
stinum, ep. 39. 

4) Ood. Theod. XI. 28. I. 2. 
5) Dion, LXXV. 
6) Ood. Theod. XV. 17. I. 1. IX. 30. l. 1. 3, 6. 
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Ezen végső rendszabály bizonyitja a baj nagyságát, mellynek követ
keztében a nyugalmas népségnek nem lehetett magát a törvény meg
vetői ellen védelmezni. S minthogy eme bandák leginkább pászto
rokból alakultak, Honorius elhatározta, hogy a ki fiát nevelés végett 
a pásztorokra bizza1 az mintegy nyiltan bevallja, hogy egyetért a 
rablókkal t). 

Az utakra és erdökbe sokakat az adószedők telhetetlen zsar
noksága üzött. III. Valentinián törvényszerűen kijelentette, hogy 
ezek gonoszságait a legszigorubb felvigyázat sem volt képes meg
akadályozni, s hogy némellyek régi adósságok ürügye alatt foszto
gatták a tartományt, és zsarolások, bebörtönözések- és kivégezteté-
sekkel sanyargatták 2). · 

Róma. 
A nép ennélfogva ügyekezett szabadulni a birtoklás szeren

csétlenségétöl és Rómába futott. Itt érintkeztek egymással a fény
üzés1 nyomor és romlottság szélsőségei. A patriciusok csak őseik 
hosszu sorával dicsekedtek, kiknek szigoru erényeivel szemben nem 
voltak képesek egyebet felmutatni, mint csupán a fényüzést, melly 
azon mártékben növekedett, a mellyben polgári jelentöségök csök
kent. A senatus nevezet többé nem jelentette a birodalom fővárosá
nak első teBtületét; a dusgazdag senatorok olly palotákban laktak, 
mellyeket negyedeknek, sőt városoknak is lehetne mondani, s mely
lyekbcn templomok, forumok, versenyterek és erdők foglaltattak 3). 

Birtokaikat valóságos tartományoknak lehetett mondani, mellyekből. 
egynémelly négyezer font arany jövedelmet, vagyis négy és fél mil· 
liót huzott évenkint. A kinek csak ezer, vagy ötszáz font jövedelme 
volt, alig tartatott érdemesnek arra, hogy közöttük üljön, vagy ké
pesnek a szükséges költségek és fényüzés kiállítására~). Paula, szent 
Jeromos ájtatos barátnője, birtokai közé számította Nicopolis váro
rosát; Alipius, Symmachus, Maximus fiai közöl, midőn a praetori 
tisztkedés reájok jutott, a kötelezett ünnepélyekre hat vagy hét nap 
alatt ki ezerkétszáz, ki kéteze1·, ki négyezer font aranyat költött. 

Ezen gazdagságokat haszontalanságokra fecsérelték. Házukat 

•) Cvd. Theod. XI. 31. 
2) NO'Vellae Valent. tit. 7. 
~) Quid loquar inclu.Yas inter laquearia syltJas, 

Vemula, quae tJario cmmina ludit atJia f 
Rutiltus Numat. Itiner III. 

') Erröl Olympiodl>rusnak egy kiilönös törec1éke értesit bennünl1et, mellyet 
Photins tartott fenn számunkra. 
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ezüst készletekkel halmozták el; arczképeiket bronzba vagy mát·
ványba vésették, arany levelek közé; hintóikat rnindenféle ékítmé
nyekkel díszítették; felső öltönyüket, rnelly müvészileg kigöngyö
litve pompás, állat- vagy niiv8nyalakokra hímzett tunicákat láttatott, 
selyem vagy biborral szegélyezték; előttök kormos !'Zak ácsok, utánok 
pedig egész csapat rabszolga és bohócz, mindenféle élősdi és herélt 
futosott. Ezen Aniciusok, Petroniasok és Olibriusok, kiknek hazafi
sága csupán nemzetségi fáik fitogtatásában állott, nemcsak hogy irtóz
tak a fegyvertől, de még azt sem engedték meg, hogy szolgáik beso
roztasaanak; midön pedig Honorius ezekkel akarta a hadsereget be
tölteni, a császári palotát jajveszékeléseikkel töltötték be, s inkább 
bizonyos összeg aranyat fizettek 1) ; többre becsülték családjuk fé
nyelgését a közbiztonságnáL 

Kerülni minden köz hivatalt vagy házi rnunkálkodást, a:t egész 
napot fecsegő társaságokban vagy fürdőkben tölteni, néha végtelen 
kísérettel kimenni annak mcgszemlélését·e, miként üzik a szolgák a 
vadakat, vagy a Lucrinus taván egész csapat szolga, herélt és lovász 
kiséretében gyönyörű kéjlakaikba hajókázni: ebből állott egész éle
tök. Be akarsz hozzájok menni ? a küszöbön ott találod Tutela is
tennő oltárát, Itinek neve már a belépésnél kedvező jelül szolgál
jon 2). A fiatal szolga nem jelent be téged eliíbb, hogysem magát te
tőtől talpig megmosta legyen. Ha valameily ik rab~zo Iga kissé késik 
a langyos fürdő elkészítésével, háromszáz vesszőcsapást kap. V é
denczeiknek, kik hozzájok tiszteletöket tenni, vagy illetékeiket föl
venni jőnek, csak kezöket vagy térdöket engedik megcsókolni, s ne 
is hízelegjen magának valald azzal, hogy kegyöket megnyerheti, ha 
nem ügyes a hizelgésben, a zenében, énekben, a jóslatok és talányok 
megfejtésében, vagy nem teszen egész örökségeket egy koczkave
tésre a). A könyvek, ha csak holmi sikamlós dolgokat nem tartalmaz
nak, félredobvák, s a könyvkereskedések, mint valami sírok, be van-

1) Symmachus, Lih. VII. s;,. 
2) lpsa Roma orbis domina, in singu/is inaulis domibusque, Tute/ae sirnuJa

cru.rn cereis venerans ac lucereis, quam ad tuilionem aedium isto appellant nomine, 
ul tam intrantes quam exeunte.• domos sua-• inoliti semper commoveanlur erro1is. Je
romos. Comm. in Isai. p. 418. 

3) Ammlan us, XIV. 6; XXV III. 2. -. Plena sunt conventirula nostra ho
minibus, qu1~ tempora rerum agendarum a mathematici$ accipiunt. Jam vero, ne ali
quid inchoetur aut aed·ificiorum a·nt huiusmodi quorumlibet operum diebus, quos ae-
9Ylltiacos vocant, saepe etiam nos moverp, non dubitant. Ágöston, Expos, epist. ad 
Ga/ain.•. c. 4. 
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nak zárva. Ezek helyett haugszereket, kocsi-nagyságu lantokat, fu
volákat és má~ órii1si zeneeszközöket keresnek, mellyektől folyvást 
viszhangoznak a palotálc 

Ki a111a városhoz közeledett, melly közel volt ahhoz, hogy el
veszítse a hatalom pálczáját s a helyett a gondolatét kerítse hatal
mába, mindenfelé nagyszerüséget, alávalóságot és halált látott j mü
veletlen szántóföldeket és gyönyörü kéjkerteket ; pusztaságot és rab
szolgák csoportjait j fényes városokat és emlékszobrokkal szegély
zett utakat, mellyek különös:m a formnon pompáztak, mellynek na
gyobb története van mint egész országoknak. 

Róma kerülete 13 mérföldre (fi 1/ 2 úra) terjedt 1) s harminczhét 
kapuja volt, mellyek ugyanannyi, városokhoz hasonló külvárosnak 
feleltek meg, mellyek aztán egészen a tengerig, a sabinokig s az ősi 
Latiumon keresztül Hetruriáig terjedtek j a benső közlekeJést hét 
hid a Tiberisen, huszonhét ut, nyolcz nagyobb, tizenhét kisebb tér köny
nyitette, ide nem számítva a kisebb utczákat j tizenkilencz vh::veze
ték, mellyek között néhány olly széles volt, hogy fölöttök egy lovas 
elmehetett, belül pedig hajókázni lehetett, harmincz vagy negyven 
mérfóldnyi (15-20 órányi) messzeségről ho?.ta a kristálytiszta vizet 
ezerháromszáz ötvenkét viztartóba, ide nem számítva a tizenöt leg
fényesebb és legmüvésziebbet, s a· magánosokhoz tartozó csatorná
kat és kutakat. 

Két capitolium, négyszáz huszonnégy templom, tizennégy szent 
liget, három palota a senatus, és tizenhét nagyobbszerü épület (basi
lica) a közös es magán-ügyek azámára' huszonkilencz könyvtár, 
nyolcz küzdtér (circus), két amphitheatrum, hat küzdhomok a gladi
atorok, öt a hajó-harczok számára, tizenhat közös melegfürdö, s 
nyolczszáz ötvenhat egyéb fürdö hirdette még ruost is a világ király
nőjének dicsőségét. Ne feledjük, hogy Marcellus és Balbus szinhá.-
zai harminczezer, Pompejusé negyvenezer, a circus maximus pedig 
négyszázezer embert volt képes befogadni j Diocletian fürdöiben há
romezer kétszáz márvány-medencze volt. 

A 46,602 magán ház és az l, 7 80 palota, mellyek olly magasak 
voltak, hogy a császárok késöbb megtiltották hetven lábnál maga
sabbra épiteni, 424 negyedre osztatott fel. A közös élelmet 454 ma
lomha~ és s ütömühelyben, 26~ raktárban készitették éa tartották. A 

1) R6mllnak két l eirását birjuk Valantini an é~ Valens idejéből. Az egyile 

Grevius.tól val6, s czime: Thesaurua antiquitalum romana1-um, III; a másik, melly 
az V. száza<l közepériíl származik a Notitia dignitatum nt1·iuaque impe•·ii végén 
olva~ható. 
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ti3ztaság fentartása végett 400 csatorna ( cloak:ik) építtetett, mely
lyek igen szilár d építmények voltak, s mellyek tisztántartá~>ára elő

kelő személyek ügyeltek, s e czéh·a egyszerre ezer talentumot is 
adtak ki. Hát még a capitolium minö lehetett? 

E város népségét, melly az egesz világból oda özönlött, a leg
ruérsékeltebbek három millióra becsülik, melly azonban az utóbbi 
szerencsétlenségek következtében, s fókép miutan Rómával Kon
stantinápolyon kivül még Carthago, Trier, a virágzó Milano s a mo
csáros Ravenna is versenyeztek, valószinüleg egy harmad részre ol
vadt le. De a Fo rum és Via Sacra palotáival, a basilikák- és templo
mok kal, mellyek közöl csupán egy is nevezetessé tenne egy egész tar
tományt, milly ellentétet képeznek a sáros Subarra s a Cari!laek ne
gyedének viskói, s a 'l'iberisre dülö nyomorult házikók, mellyek kö
zöl minden áradáskor százat meg százat söpörnek el a hullámok. 
Itten laktak a cappadoxok, scythák, héberek és mindenféle faju és 
vallásu emberek, kiknek sem állásuk, sem hazájok, sem nevök 
nem volt. 

A nép azonban többé nem árulja szavazatát s nem teszen pén
zért hamis tanubizonyságot; Clodius és Catilina nem béreli fel többé, 
hogy lázongjon ; idegen királyok nem vásárolják meg kegyét, s nem 
teszik egész birodalmak örökösévé; a győzök pompája nem ujítja 
meg évenkint az osztogatásokat, s a császárok épen nem törödnek 
azzal, hogy nekik tapsoljon. Annyi senatori családnak és az udvar
nak Konstantinápolyba, v n gy Milanóba való átköltözése folytán a 
nagy tömeg, melly eddig az ö kegyökből élősködött, kenyér nélkül 
maradt. Elcsüggedve feksúk tehát mint a koldus, ki tétlenségben 
fecsérel te el ifj uságát; Theodosius és Gratián kénytelenek eltiltani 
a renyhe koldulást, melly egészen elözönli az utczákat; a régi fény
ből csak a bűnök maradtak meg, mellyek a mindenféle csőcselék 
népség egybesereglése következtében még inkább szaporodtak. The
odosiue uralkodása alatt bizonyos malmok mellett bordélyházak nyit
tattak, mellyekbe a kik beléptek, hurokba kerültek s a malomkövek 
forgatására kényszerittettek a nélkül, ho-gy valaki többé hallott volna 
felőlök valamit 1). Róma közepén ! s ezen bűntény titokban maradt 
volna, ha egy katonának valamikép nem sikerült volna megmene
kednie. 

A nép mindazonáltal, a világ régi ura, nem vesztette el azon 
jogát, hogy ingyen tápláltassék; naponkint kenyeret osztottak min- · 

1) Socrates, Iih. v. s. 
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den polgárnak csekély árért az e czélra kijelölt sütö-boltokban; eh
hez öt hónapon át szalonna is járult, mellyet Luoania disznői szol
gáltattak, s mclly III. Valentinián idejében három millió hatszáz hu
szonnyolcz ezer fontot tett; a lámpák és fürdök számára három mil
lió font olaj osztatott, melly Afrikából kertilt adó fejében; Campania 
szőlöhegyei olcsó bort. szolgáltattak. Minden lázadás Afrika- vagy 
Siciliában, honnan gabonával látták el magukat, rettegést okozott; 
miután pedig Egyiptomnak Konstantinápolyt kellett ellátnia, a római 
magtárakat a Rhodanus és Arar mellöl, s Iberiából hozott gabonával 
kellett megtölteni 1). Óriási összegek vándoroltak ki Italiából az öl
tözet- és evésben folytatott fényüzés, az épületekhez szükséges 
márvány és gerendák, s a látványosságokban hasznáitatni szokott 
vadállatok rnegszerzése végett, késöbb a ba1·bárok zsoldbafogadása 
és a nekik fizetett gyalázatos adó miatt is. 

A csőcselék népség, mellyet nem becsületből tartottak, hanem 
azért, hogy ne lázongjon, mellynek sem háza, sem fekhelye, sem sa
ruja sem valami rongya nem volt, melylyel magát befödbette volna, 
a szinházakban és circusokban tolong, hangzatos nevekben büszkél
kedik, királyokhoz méltó fürdökben mosakodik, iszik és játszik; ha 
csatavesztést hall, kétségbeesetten j:>.jgat, mi holnap már eszébe sem 
jút j ha győzelemről értesül, ekként kiált fel: Éljen a császár; lesz 
kenyerünk és játékaink ! 

Kenyér és játékok képezik egész életét. Naphosszat a látvá
nyosságokat bámulja, mellyekböl a kereszténység nem volt képes a 
vért azámüzni j állhatatosan türi a napot és az esöt, sőt még éjjelre 
sem távozik el, ép olly dühhel pártoskodván egyik-másik pályázó, 
mint hajdanában Gracchus vagy Opimius, Clodius vagy Cicero mellett. 

. Ró mát háromezer tánczosnö és ugyanannyi zenész mulattatta; s egye
dül ezek vétettek ki, midön bizonyos nagy szükség ideje alatt vala
mennyi idegen, ideértve az összes szahad müvészetek tanárait is, 
kiüzctett 2). · 

Ha létezett még némi szikrája az életnek eme megromlott, kis
lelkü és gőgös tömeg között, az bizonyára a keresztények és pogá
nyok közötti ellenségeskedésben nyilvánult, kik a helyett hogy a haza 

., 1) Olaudianus, in Eutr. I. 401. 
3) Szent Jeromos felemliti Filistont, Lentulust, Murullust s tBbb máso

kat, kik biologiCUJI, vagy etologicus (adv. Ruf. !ib. ll.) comoediakat (népszinmü
veket) irtak, mellyekben a családi élet szokásai raj?.oltatnak; s ~ miatt kár, 
hogy elvesztek. 



javára egymással szövctl<e~tek volua, amazuk minden bajt a eae.;a
rok engedékenységének tulajdonítottak, mellyct a pogányság marad
ványai iránt tanusítottak, ezek meg a barbárok gyözclmét ohajtot
ták, kiktől szétromholt olt~íraik visszaállitását remélték. 

Róma osh·omn. 
Alarik tehll.t ezen város ostromlására ind ul t, melly hatszáz hu

szonnégy év óta, midön earthagói Hannibal a Porta Coliina előtt 

megjelent, idegen sereget nem látott, és a tartománynyal és a Tibe
risen át minden közlekedést elzárt. A rómaiak, kik előtt hihetlennek 
látszott, hogy valamelly barbár az óriási várost ostrom alá vehesse, 
mint hajdanában Porsenna, - a kétségbeesésnek engedik át magu
kat, mint illyen esetekben rendesen történni szokott; minthogy pc
dig a nép nagy szerencsétlenségek alkalmával mindig valakit szokott 
okozni, most is azt moudotta, hogy Stilico hítta be Alarikot, s neje, 
Serena, egyetért vele, hogy férjét megboszulhassa ; miért is Serena 
elfogatván, a senatus által halálra ítéltetett. Könyörületicnek és 
egyetértők a bűnben, megoszlottak és gyávák a védelemben. 

Az éhség napról napra növekedett, és sem a szerzetesek, sem 
Laeta, Gratián császár özvegyének könyörületessége nem volt képes 
a szükségletet fedezni j lJ. nép előbb utálatos késöbb irtózatos étkek
kel is igyekezett éhségét csillapitani; ezrenként haltak ~eg az ut
czákon s a hullák büze betegségeket idézett elő. Ezen bajokhoz csat
lakeztak még a babonák is j hetruszk augurok azt állították, hogy 
szertartásaikkal egykor meg~zabaditották Narnit 1 villámokat idéz
vén elö az ellenségre, s készeknek nyilatkoztak ugyanezt Róma ja
vára is tenni. Pompejanus, a város főnöke, megkérdezte a pontificalis 
könyveket, hogy megtudj a, mihez tartsa magát j de a Sybillák, kik 
Rómának, midön még ugyszólván bölcsőjében szendergett, örökké
valóságot jósoltak, most, midön végvonaglásban feküdt, csak közeli 
halálát jósolhattálc Miután pedig a béljósok (haruspexek) kijelentet
ték, hogy az eget csak nyilvá!JOB áldozatokkal és azzal lehet meg
engesztelni, ha a senatus a Capitoliumba megyen, egy senator sem 
mert a ezertartásnál megjelenni, s a hetruszkok elbocsáttattak. Mi
vel pedig a Ravenniiból várt segélyt is hiába várták, nem maradt 
egyéb hátt·a, mint hogy a góth király kegyességéhez folyamodjanak. 

Basilius senator és János, comes notariorum, küldettek AJarik
hoz j midön ezek azt mondották Alariknak: "N em l á t o d, me n y
n y i n é p v a n m é g R ó mába n?" ő következőleg felelt: "A n
n á l j o b b a n l e h e t k a s z á l n i a s z é n á t, m i n é l s ü r ű b b," 
s meghagytn, hogy a városhan találtató összes arany és ezüst kész-



Idet, minden örtékc~ butort s valamenny i barbár rahs:wlgat neki 
,;zol gáltassanak át. D e h á t m i t h a g y s 7. m c g n e k ii nk 't kér
dék a követek. É l c t e t ek c t, - válaszol á Alarik. 

De mégis beleegyezett a fegyvenayugvásha, s némileg einbe
riebb érzelernnek adván helyet, követelését ötezer font aranyra, har
minczezer font ezüstre, harminczezer font borsra, négyezer selyem 
ruhára, hár_omezer damb finom skarlát posztóra szállitotta le, kiköt
vén egyszersmind az iisszes barbár rabszolgák szabadonbocsátását. 
Eme sarcz elöszerzése végett minden polgár adó alá vettetett ; mint
hogy pedig még igy t~em voltak képesek azt előteremteni, a templo
mok ékességeihez fordultak, és több szabrot felolvasztottak j ezek 
kiizt volt a Vitézség szobra is, mit a bálványimádók nagy jajveszéklés 
között a római erény elenyésztének jele gyanánt tüntettek fel. 

Al~rik ekként kielégíttetvén, az ostromot megszüntette; erre 
felnyitották a kapukat A három napon át élelmet vásároltak, s a kö
zös és magán magtárakat netán bekövetkezhető uj veszélyek esetére 
megtöltötték élelemmel. Alarik szigoru fegyelmet tartott hadseregé
ben, s ne1p engedte, hogy a legyőzöttek bántalmaztassanak. Ezután 
Toscana felé vonult, ott szándékozván a telet tölteni. Zászlójához 
negyvenezer rabszolgából állá csapat csatlakozott, boszut lihegve 
zord uraik eJlen, mig rokona Athaulf, góthok és hunnakból álló erö
sitést hozott, ugy, hogy százezernyi csapat élén tartotta rettegésben 
Italiát. Minthogy azonban ismételve kijelentette békés szándokát, 
Rómából három senator a ravennai udva1·ba küldetett a kezesek ki
cserélése és egyezmény kötésének sürgetése végett, mellynek alapjául 
Alarik azt állitotta fel, hogy a nyugati hadak fővezérévé választas
sék, éYenkint bizonyos pénz é~ élelem-járulékkal, továbbá Dalmatia 
Norieum és Venetia átadását követelte, minek következtében a Duna 
é~ Italia urává lecmktt. Olimpius, HoDI)rius minisztere, ezekről hal
lani sem akm·t, s a követek után Rómáb:>, hatezer dalrnatából álló 
csapatot küldött, kikm·k fenyegető kinézése által a barbárok felinge
rPltetve, öket bekoritették és felkonczolták. 

Olimpius erre nem o;okára kiesett a császár kegyéből, és szám-. 
üzetésbe kellett mennie j késöbb visszanyerte, azután megint elvesz-· 
tette hatalmát, s fülei levágatván, vesszőcsapások alatt végezte éle
tét. Mi!lthogy azonban Honoriu8 gyám nélkül semmire sem mehetett, 
ezen szerepre Joviust, praetorii praefectust választotta; az eretnekek 
és pogányok ujolag felvétettek a hivatalokba j Gennerid, ki nemze
tiségére nézve barbát·, hitére pedig bálványimádó volt 1 Dalmatia, 
Pannonia, Noricum és Rhactia vezérévé neveztetvén ki, a csapatokat 
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fegyelemre szoktatla, jutalmak o~ztogat:Í!la ~iltal bátor~;ágra tüzelte, 
s az udvar fukarkodása miatt sokszor sajátjáMI is fizette. Tizezer 
huqnból álló csapatot hadseregehez Cl:iatolt, s ezeket élelmi szerekkel 
és barmokkal bőven ellátván, az illyricumi határt biztosította. 

Az udvar azonban távol attól, hogy eme törekvéseket elqsegi
tené, becstelen és veszedelmcs cselszövényck szinhelye volt. A csa
patok Jovius által izgattatva, a két tábornok s a két fő eunuch fejét 
lázongva követelték ; amazok lefejeztettek , ezek pedig Milanóba 
menekültek. A cselszövő eunuch, Eusebius és a kegyetlen Allobik 
egészen felforgatták a királyi lakot, miglen féltékenységből ellensé
gekké lévén, az elsö a császár szemei előtt haláh·a veretett ; a másik 
Constantinnal, Gallia császárával szövetkezett Honorius megbuk
tatása végett; s :-~zon ürügy alatt, hogy a g6thok ellen harczol, egé· 
szen a Póig csalta, de az összeeskiivés felfedeztetctt, s mivel Hono
rius nem merte Allobikot nyilinn lllegbiintetni (olly kevésnek tar
totta magát), egy sétalovaglás alkalmával orgyilkos módra megölette; 
ezután térdre borulva adott hálát htennek, hogy öt ezen árulótól 
megszabaditotta. 

Alarik I. Incze pápa k0zbenjá.1·ása folytán ujolag béke-ajánlato· 
kat tett, és Jovius mAr alkudozásha is. bocsátkozott vele, midön Ho
norin;; elkapatva a?: udvaronezuk izgntásai által, meghagyta neki 
hogy rendelkezzék a kinescsel, de ne gyalázza meg egy barbár előtt, 
Róma katonai bec~ületét. Midőn a levelet AJariknak megmutatták, 
igen felingerült, s kikelvén a gyáva es~ls?:ár ellen, minden alkudozást 
félbeszakított. Az udvar másrPRzröl :m·a kényszeritette a fő hivatal· 
nokokat, hogy eRküdjenek meg fejedelmök szent fejére, miszerint a 
birodalom ellenségeivel soha é~< Kemmi áron nem alkudoznak, sőt in
kább engesztelhetlen harczot fognak ellenök folytatni. Illy vakme
rí-iséget keltettek Ravenna moc!lárai. 

Róma ma!-loctik o,.;froma. 409. 

A birodalom töhbi része ar.onhan a barbárok kényére volt 
hagyva, s Róma ismét falai felé látta közeledni a legyőzhetlen Ala
rikot. Ez, ki még most is mérsékeltnek mutatta magát haragja- (•s 

szerencséjében, ujolag piispököket kiildött a eKászárhoz1 hogy mentse 
meg a várost rH Italiát a végpusztulástól ; de midön látta, hogy min
den föltételeit visszautasítják, elfoglalta az ostini kikötöt, s tudtára 
adá Rómám.k, hogy adja meg magát kegyelemre, kiilönben egy csa
pással megsemmisiti azon raktárakat, mellyektől fenállása függött. 
A nép kiáltásaira rngedett a senatus, mellynck meghagyta Alarik, hogy 
Flavius Attalnst, a vái·os fiinökét fogadják el esászárnak. Ez Ala-



rikot a nyugati hadak fi)vczérénck nyilváuilja, Atl•aulfot pedig a 
testörsereg f()nökévé nevezi ki, mié1·tis a két nemzet egymást köl- . 
csönösen védeni látszott. Attaltlf! a polgári és hadi hivatalokat hivei 
között kiosztván, összehívja a ~;cnatust és kijelenti, hogy vissza 
akarja állitani a római dicsőséget, s a birodalom hatá1·ait a bitorolt 
Egyiptomra és Keletre is kiterjeszti; milly nevetséges hányavetiség 
ez abban, ki a barbárok gunytárgya volt. Mindazáltal csapatok kül
dettek Af1·ikába a tartomány leigázása végett; Milano és Italia 
többi tartomány~i · örömmel fogadták az uj augustust, ki azáltal ke
reste a nép kegyét, hogy a pogányokat védelmezte s a gyülekezetek 
tartását ismét megengedte. Midön ezután a gúth fE>gyverek védelme 
alatt Ravenna mellett táborozott, vi~szautasitá Honorius ajánlatát, ki 
meg akarta vele osztani a nyugati tartományokat, mondván: "Ha e 
pillanatban leteszi a bibort, megengedem neki, hogy valameily távoli 
szigeten csendcs számüzctésben töltse napjait." 

Honorius szcrenc~;éjc annyira hanyatlani látszott, hogy Jovius 
minit;ztet· és Valens táhomok már Attalussal szövetkeztek ; e miatt 
annyira megrémült Theo<losius fia, hogy mindegyik barátját, mind
egyik szolgáját megannyi árulónak tartotta , s szüntelen hajókat 
tartott indulásra készen, hogy unoka.öco~csének birtokaiba menekül
hessen. De az iigyek megfot·dultak. Négyezer régi harczos, kik Ke
letről Honorius scgitHégérc kiildettck (410), Ravennában partra szállt 
s őt védelme alá vette; az Attalus által Afrikába ktildött csekély 
sereg Heraelianull által felkonczoltatott, ki a gabona kivitelének meg
tiltása által Rómában éhséget idézett elő s a népet fellázította. Ala
rik késöbb saját te1·cmtméuyére is gyanakodni kezdett, mivel néha 
hallgatván a senatusra, bizalmatlankodni látszott ~ góthok irányá
ban'; máskor ismét ,J oviusra hallgatott, kit patríciusi rangra emelt. 
Honoriusnak c miatt, midön ügyei mát· a legroszabbul állottak, 
Alarik béke jeléül az Attalustól elvett e,sászári jelvényeket kül
dötte meg. 

Rómá kifósztitsa. ·liO. aug. ~.f. 

De a vakmerő miniszterek luheszélték a csáKz.art a békéről. A 
góth Sarus, a baltuknak 8 főkép Athaulfnak személye~; ellensége, Ra
venoát védelemre buzdította, s nehány kisérőjével kirohanván egy 
csapat góthot felkouczolt, ekkép daczolván AJarikkaL Ez erre meg
jelent Róma falai előtt zt>ákmányt és boszut szomjuhozván; hosszas 
ostrom után a rabszolgák át·ulása folytán a várost csakugyan be is 
vette aug. 24-én, ugyanazon ívek alatt haladván végig, mellyek hét 
év elött nemzetc tt•ljcs mcgserumit~ülésének ünneplése végett emel-
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tettek; az augustusuk városa, n!Íután a világot ezer t>záz hatvanhá
rom éven át zs:\kmányolta, a régtől fogva elfojtott düh zsákmányává 
lön. Alarik mindazonáltal meghagyta katonáinak, hogy a lakosok 
életét kiméljék, s sz. Péter és Pál apostolok templumát meg ne szcnt
ségtelenitsék ; a vallás illyformán egyedüli mcntőcszközévé lőn, azok
nak, kik azt üldözték. Bizonyos góth harczus egy érett szüz laká
sába hatolván aranyat kért tőle j ez egy szekrényhez vezette a gó
that, és sok igen értékes edényt mutatott neki, mondván: ,,Én nem 
fogom azt megtartani, a mit nem védhetek meg; dc é1-tésedre adom, 
hogy ezen drágaságok szent Péternek vannak felajánlva, s azé1·t ha 
azokat megérin ted, szentségtörés fogja terhelni lelkiisméretedet." A 
barbár nem merte kezét a kincsre Itinyujtani s a dologról értesitette 
Alarikot, ki megparancsolta, hogy sértetlenül vitessenek ismét vissz;l 
a legnagyobb apostol egyházába j valóban külünös látmány volt, 
midőn a büszke góthok a Quirioalhói kiindulva, s hosszu körmenetet 
alkotva, fegyverzörej között, harczi kiáltásokat ds ájtatos zsoltárokat 
hangoztatva, azon edényeket a Vaticaoba vitték, és pedig olly kü
lönbözö diadal közepett, melly uj időket hirdetett, mellyek a régiek 
elenyészte után fognak bekövetkezni. Krisztus ottan diadalmasko
dott, hol a földi fegyverek semmit sem voltak képesek kiYinni j ama 
sok élet, melly a vallás árnyában mcnhelyet nyert, annak polgári 
befolyásáról teve bizonyságot. 

A város különben az illy alkalmakkor szokásos kihágások szin 
helyévé !ön. A sok rabszolga sokáig elfojtott boszuját vérrel en y hi
tette. A legkitünőbb müvészeti remekektől fogva a magánosok éksze
reiig, mindcn elraboltatott. Aranyak, gyöngyök, elefántcsont asztalok és 
ezüst háromlábak, selyem szönycgekkel és ruhákkal vegyest halmoz· 
tattak a góth hadsereg után vonuló hosszu szekér-sorra. Sok jeles 
szobrot feldöntöttekj a bámulatos szépségü edények durva fejsze csa
pásai alatt darabokra törtek j a kincseket kegyetlen kínzások segé
lyével fedezték föl; több palota a lángok martalékává Hin; sok em
bér megöletett s még több rabszolga gyanánt elhurczoltatott, hacsak 
öket a rokoni kegyelet vagy a vallásos szcretet ki nem váltotta. Né
hány sztiz és hölgy csak szándékos halai által kerülhette ki a meg
gyalá.zta.tá.st 1) ; egy szép nö egy fiatal góth által megtámadtatván, 
windaddig ellenállt, mig ez erénye által mcgindittatva, öt férjéhez sér· 
tetlenül visszavezette 2). A bárbárok Marcella, szent Jeromos barát-

1) Szent Ágoston nem helyesli e tettet. De civ. Dei, II. 17. 
t) Sozomenes, IX. 10. 
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nőjének házába bemenvén, elrejtett kincseit kérték j midön pedig azt 
állitotta, hogy szegény , elkezdették kínozni. Marcella nem kérte 
öket, hogy ne kínozzák, mmpán :u1ért esedezett, hogy ne válaszszák el 
tőle leányát, Principiát, mert meggyaláztatásától tartott j olly szivhez 
szólólag könyörgött, hogy minrlketWjöket sz. Pál asylumába ve
zették t). 

A hatodik napon a gótitok elhagyták a várost, s zsákmánynyal 
terhelve az appiusi uton Itália déli részébe vonultak, kifosztván s le
győzvén a tartományt, melly mindennel kinálkozott, mi egy hóditót 
kecsegtethet, s legkisebb ellenállást· sem fejtett ki. Az olaszok közöl 
sokan távoli tartományokba, némellyek a. szigetekre vagy Afrikába, 
mások Egyiptomba, Konstantinápolyba menekültek, s azok, kik bir
tokaikat a pusztulástól megmenthették, segitettek szerencsétlen tár
saikon. Jeromos fogadta s vigasztalta iiket, fájdalommal szemiéivén 
e nyomorus{tgot, ebben a j1íslatok bet<~ljesiilését s a világ végének kö
zeled tét szcmlélte, melly Babylonia s a Jelenések könyvében raj
zolt kéjhölgy bukásával fog bekövetkezni. A templomok kincsei a 
szegények táplálására s 11 foglyok kiváltására fordittattak; Próba, 
azon szentnek egy má!lik barátnője elvesztvén a város kipusztítása
kor megmérhetlen kincseit, Afrik1iba hajözott, s ottani számos birto
kainak jövedelmeit a menekültek köziitt osztotta ki. 

A góth tábor telve volt kitiinő családokból származott polgá
rokkal s hölgyekkel, kik most rabszolgákká-sa szerencse játék-lab
dájává tétetvén, azon szölöhegyek borát, mellyck most már övéik 
nem voltak, é~>zak zord férfiainak serlegeibe töltötték, kik Ciceró s 
Lucullus kéjlakainak örökké viruló borostyánai alatt ülve, élvezték 
az olasz éghajlat gyönyörüségeit, mellyekbiil ismét uj csatákra s 
pusztitásokra rohantak. 

Ala1·ik halála. 
Alarik megérkézvén a tengerszoroshoz, Siciliára vetette szemeit, 

mellyet elfoglalni szándékozott, remélvén, hogy innen könnyü le!jz 
majd eljutni Afrikába is. De egy zivatar, melly első hajóra való szál
lásukat meghiusitotta, elvette a góthok kedvét ezen reájuk nézve 
szakatlan elemtöl, s még inkább Alariknak nemsokára bekövetkezett 
halála (412). Hogy a höst eltemethessék a Buzentino folyót, melly 
Cosenza falai alatt foly, u~jából eitéritették; erre a folyó medrébe 
egy sirt ástak, hová Alarik testét drága sziivetekbe burkolva beté
vén, ismét visszaadták a folyúnak rcndel'l fntását ; azon rabszolgákat 

1) Jeromos, "'V l ü. ad /',·i,.c. "· ü. 
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pedig, kik a temetésnél müködtelo:, megölték, hogy igy senki Be 

tudhassa meg, hol nyugszik Róma félelme, s nyugalma ne háboritas
sék későbbi boszuállások által 1). 

Athnull". 

A góthok erre Athaulfot, az elhunytnak rokonát válas~-tották 
vezérökké. Eí1 Alarikot kiivetve, a föld szinét megujitani s a római· 
birodalom romjaiból egy uj gMh l•irodahnat alapitani szándékozott. 
De miután a tl1p:tsztahíH aJTa tuuiiotta, hogy :w: erií ront s nem épit, s 
hogy valamelly állau1 nlapi!iisá1·a Wrvény•'k szíikségeaek, mellyekre 
pedig nemzettársai klipesek nem voltak, eltökélte, hogy a hanyatló 
birodalomba uj életet fog ü n kn i 2), megszüntPtte tehát· a pusztitásokat, 
békét s baráti:l:\got :~jánlott a esászári udvarnak. Ez pedig daczára 
az esztelen eskünek, elfogadtit az ajánlatf)t s megbizta az uj szöv~t
ségeseket, hogy t:ímadják meg az Alpeseken túl felkelt zsarnokokat. 
Athaulf kivezette harczosnit ItáliáiJól, mellyet négy éven át puszti
tottak, s mint római hadv1!zt\r elfoglalta Narbonnet, 1'oulouset, Bor
deauxt s Marseillet. A góthuk azonbau daczára annak, hogy szövet
ségesek voltak, ép ugy mintha ellPoségek Iettilk volnn, elpusztitották 
a tartományokat , majd lázadá~:~ok iiriigye alntt, majd pedig fegyel· 
rnetlenségiik miatt, mm·t a birodalomLan állomásozván, annak csak 
vétkeit s ncru cgysze1·smind mü\'eltstigét is sajátitották el. Athaulf 
szivét Gall.1. Placirlia, Tlwodosius d Galla le1ínya böditotta meg, ki 
biborban születvén szerelett beavatkozni a politikai dolgokba, mely
lyeket gyáva testvérei egésílen elhanyagoltak. Midün Alm·ik Rómát 
elilször ostt·omolta, i) is ott volt, ll köunyelmti vagy kegyetlen lévén, 
beleegyezett nn•lkate:~tvéréuel< Serenli.nnk kivégeztetésébe. Elfogat
ván a góthok által tiszteletteljes bánásmódban részesült, meglehet 
azé1·t, hogy Athaulf últal védelme)'.letett, ki !lzerelemre gyult iránta. 
MidUn ez kezét mrgkérte, H;morius rniniszterci dölyfösen visszavetet
ték a császári ·méltösággul ellPnkezií rokomágot, Placidia azonban el
fogadta, s a menyekzi) akkona határoztatott, ha majd a góthok ke
resztül hatolandottak a1. Alpe:-;eken, mi rncgtiirt{mvén, a menyek?.i.í 
csakugyan meg is tartatott Nnrbonucban. Plneidia mint császárnő öl
tözködve fényes trúnon ült, mellettc al ú bh A thaulf római öltözékben, 
ki menyasszonyának a bit·oualombttll gyüjtött zsákmányokat aján
lotta fiil. Ütvon gyönyiit·ii, selyembe~ iilWziitt gyemiCk egyenként 

') Jomandes. De ,-eb'~' geti<:i.~ "· ao. 
') Ekk~nt nyiiRtkozott egy n11rbonne• elött, ki ezt ehno111lta sz. Jeromos

ll><k is PalaestinAhnn OroHius jelenlétéhPn, 1<: ezekl't tlirténelméb"n fel is jo·gyt'7.

t~. lib. VII. 4il. 
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két-két edényt tartott kezében, mellyeknek egyike aranypénzzel, má
sika drágakövekkel volt megrakva. A menyekzöi énekkart Attalus 
vezette, ki trónjától megfosztatván, nem tartotta mélMságán alulinak a 
góth királyoknál udvaronczkodni. 

Itáliában a seht>k gyl'lgyitásállOz fogtak; Campania, Toscana, 
Samnium, Picenum, Apulia, CalahJ·ia, Bruttium és Lucania tartomá· 
nyok, mellyek leginkább t>l voltak pnsztitva, az adótól felmentettek, 
kivéve annak egy ötöd részét, melly a köz-posták fenntartására for
díttatott. Az elpusztult föltlekd a szomszédok vagy idegenek között 
osztották ki, kik az adiltól felmentettek, s az előbbi birtokosok ellen 
biztosittattak; a fl.íváros némileg ismét hnlyreállittatott, bö~égben 
nyervén Afrikából gabonát; a nép olly tömegesen tért vissza, hogy 
csupán egy nap tizennégyezer lakos é1·kezett meg 1). · 

De miként hízeleghetett volna magának valaki azzal, hogy eme 
kedvézÖ helyzet tartéls leend, midiín minden oldalról annyi veszély 
fenyegetett? Heraclianus c o m es megszegvén a hiiséget, fellázi
totta Afrikát s nemcsak hogy megakadályozta az élelmek szaliitását 
Itáliába, hanem fegyvm·t ragadott 2) s n Tiberis torkolatánál kötvén 

· ki, Róma ellen indnlt. D1• itt a császáriakkal találkozván megveretett, 
s Afrikába futván, elfogatott s IP-fejeztetett. 

(:ousfnntln!i. 

Ezen győzelmet Constantinsnak lehetett köszönni, ki Ailobi
kot fdváltotta Honoriu~ vezetésében. gzen szép és erőteljes illyr 
férfiu udvarias l~:inásmódja által is lekiJlelezte a sokaságot, azonki
vül ritka tehetség R értele1~mel vu! t megáldva, hog·y mig az ügye
ket Ö vezette, nemcsak Itália· mat·adt menten a berohanóktól, hanem 
néhány tartomány is vi:Jszaszereztetett. ' 

Eliíször a Galli~íkat támadta meg. Constatltin C!ul.szár, ki a bar
bárok által érintetlenül hagyott kis teriilet fölött uralkodott, nem gon· 

. dolt arra, hogy azt a svévek, alánok és más, a Rajnán tulról jött bar
bárok ellen biztosítsa, hanem majd ezekkel, majd ismét amazokkal 
szövetkezett, hogy magát Honorius ellenében fentarthassa. Fia Con· 
stans könnyedén meghódította Spanyolországot, melly nyugalmas bé
két élvezett a tenger s a hegyek között, s ott Gerontius comes-t álli
totta a kormány élére; ez azonban csakhamar fdlá.zadt R a hibort 

l) Olympioclorn~ Pbotiusnal. 
· ') Orosius azt monrljn, hogy ;~OOO, Mar.,ellinnN pedig- hogy 700 h~j.)val in· 

rlult l<i AfriMhH 
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bizonyos Maximusnak engedte át, ro iért is háboru ütött ki közöt
tük (409). 

A vandatok Spanyolo•·szágbnn. 
Ezen háboru alatt a svévek, alánok és vandaJok pu11ztitották 

Galliát, később Geranti us, vagy saját telhetetlenségö 1~ áltaL•ösztö
nöztetve, áthatoltak a Pyrenekeu s a tartományt nemkülönben Me
rida, Cordova, Sevilla s Tan·agona virágzó városokat elpusztították, 
mire a félszigetet egyonts kiiziitt ! felosztván , Galizia a svéveknek 
Portugalia és Carthagena az alánoknak jutott i. a silingek, egy van
dal törzs, Bacticát kapták, melly níluk aztán Vandalusiának nevez
tetett. A benszüliittek köztil, miután a győzük az evangeliumra 
megesküdtek, hogy júl fognak velök l•ánni, sokan alávetették magukat, 
s a barbár uralom valóságos jótéteménynek látszott a római hivQ.tal
nokok rendszeres elnyomása mcllett, 

Constantin az alemauuokat és fmnkolmt hívta meg Gerontius 
ellen, de mielött ezek megérkeztek volna, Gerontius Constanat meg
vert~ és megölte, atyját pedig Arlesben Lezárta (411). Erre megér
kezik Itáliaból Constantius, Honorius núnisztere s mindkét bitorló el
lensége. Gerontius fegyveresei elpártoltak tőle, miért is futni kény
szerült. Erre kevés rabszolgájával saját ház-ában ostrom alá vétetett 
s midön már minden oldah·M lángok vették kGriil, eWször saját fele
ségét Nonnichiát ölte meg saját kivúnságára, hogy megmentse az el
lenség baromiságától, azután pedig iinmagát is. Maxim us elfutott, de 
az ujonan berohanö barbárok istnL·t visszahelyezték trónjára, azt1í.n 
pedig HonoriuHnak adták út, ki öt, miután Rómában s· Ravennában 

közszemlére állította, megölette. Constantint szintén elfogták Arles
ben, ki, ámbár pappá szenteltette magát, azt vélvén, hogy ez által 
életét megmentheti, mindazonáltnl Itáliába kiildetett s megöletett. A 
segítségül jövő frankok és alemannok serege attól tartván, hogy az 
egész haderő ellenök fog irányoztatni, Metzben a gall J ovinust csá
szárrá választották, ki jelPntékeny hader/i élén azonnal meg•is indult. 
Constantius hátrált, Athaulf azonban, ki ép akkor tért vissza Itáliá
ból, rokonának megküldte a zsal'llok fejét (412). Attalus, ki nemte
len életet élt a gúthok táborában, elhagyatva Athaulftól, Honoriushoz 
vitetett, ki öt fővárosának gúnybí.t·gyává tette, azután pedig két njját 
levágatta és a Lipari szigdr.kre számkivPtúslJe killdötte (413). 

Ekként a testileg és >;zellemileg gyi··ngn Honorius üt év alatt 
hét vágytársa fiilött diadalmaskodott. Midiin azonban leginkább há
lásnak kellett vulna magát mutatnia Athaulf iránt, igen elkeserítette 
é)t az által, hogy Plaeidil't.t visszakövetelte, ösztiiniiztetvén ene Con· 
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stantius álttd, ki szintén Placidia keze után vágyakozott, remélvén, 
hogy általa majd a trónra is eljuthat. Athaulf ennek következtében 
megszünt a birolialom szövet~égese lenni, Constantius pedig békét 
kötvén a barMrokkal, kik a Rajna balpartjára vonultak, s ez által a 
tartományt háta mögött biztositván eri)sen üldiiziibe vette a góthokat. 
Athaulf erre a Pyrenek tulsó oldalára vonult és elfoglalta Barcellonát, 
hol egyik fiát elvesztette; kél:liíbb pedig Sigerich által, ki ellenségé
nek, Sarusnak testvére volt, s kit il esztelen nagylelküséggel maga 
mellé fogadott, megiiietet t (410). A gyilkos, ki utána a parancs
nokságban következett, Athaulf liait, Sigesarius püspiik karjai közöl 
kiragadva megölte, a csá~zúri Plaeidia pedig kéuytelen volt közönsé
ges rabszolganiík közepett tizenkét mérföluet férje gyilkozának lova 
előtt gyalogolni. Hét nap mulva azonban ií is megöletett s helyét 
V n.llia foglalta el, ki elkeseredett ellensége lévén a rómaiaknak, Spa
nyolországot egész a tenger·ig bekalandozta. Ott az ö lelkében is fel
met·ült Alarik ama gondolata, hogy népét Afrih:ába vigye át; szándé
kától azonban a zivatarok és hajótörések miatt elállván, kiegyezke
dett Constantiussal (41 G) fl megigérte, hogy Placidiát visszaadja, Ho
norius javára harczolni fog Spanyolországban a barbárok ellen, s ke
zeseket adand, ö pedig mindezekért 600,000 méríJ gabonát s egy tar
tományt fog kapni, hová népét lllhelyezher;se. 

Vallia megtámadta a silingeket Haeticában 8 kiirtván öket, 
királyukat s tartományukat a rómaialmak sznlgáltatta át. A lusitaniai 
alánokat annyit·a szo!'itotta (418), hogy ezek Galiziába vonultak 
vissza, hol a vanLlalokkal egyesülvén, velök egy népet alkottak. Győ
zelmei következtében Honorius diadalmenetet tartott a Capitoliumba, 
azután pedig Valliának Aquitaniát engedte át Toulouse fiívárossal. 
De Vallia ugyanazon évben (419) meghalt, s utóda I. Theodorik, va
lószinüleg A lar·ik fia, lőn, ki eríít s kiterjedést adott a visi-góth biro
dalom nak. 

Ugyauazon idiJt:ljbau a hurgnudok és l'rankok Galliában tele
pedtek le. Arnazoknak Honorius Gerroania Primát engedte át, honnan 
las~an lassan azon szép tartományba terjeszkedtek, melly még most 
is Burgundiának neveztetik. Elfogadván a kereszténységet, főképen 
akkor virág:.wttak, midön Gundekar királyuknak sikerült valamennyi 
népet P-gye1liteui. A f1·ankok Róma ellenségei ellen harczolva ezeket 
utanozták, Tri ert, Gallia fiívárosát kirabolták s lassankint egész Ger
mania Secundá-ban elterjedtek. A vad harczosok, kik olly nép kö
zütt telepedtek le, melly ncvrt márifi PlveRzfette, annak eredeti jólé
ta ÍR m•~gsemmisitették, jóllehet csllk vendégeknek tekintették ma-
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gukat azt mondva1 hogy a nyugati császár iránt , ki· alatt királyaik 
mint vezérek szolgáltak, adott szavuk által le vannak kötve. 

A brit sziget, midűn a bitorló Constantin onnan csapatait a szá
razföldre vezette, védtelen maradt; miért i"; a pictek és skótok elő
rohantak a hegyek közill, s a tengCI·partokon rabló szászok ds hiber
nusok kötöttek ki. Arra kérték Honoriust, engedné meg nekik, hogy 
-saját erejökkel véddmezhessék magukat, ki azt felelte nekik, hogy 
tegyenek belátásuk szerint, s gondoskodjanak haz~jok júléte felől 

(418). Példájukat követték az armoricaink, kik mint vendégek Gal
liában a Sajna s Loire közötti tengerparton laktak s elűzvén az őr
ségeket és adószedőket, saját belátásuk szerint intézték ügyeiket. 
Meghódítván a bitorlókat Constantius egy időre ismét leigázhatta az 
annoricaiakat; mi azonban nem sokáig tartott, mi~el állhatatlanok 
voltak, s nem türték az alávetettséget 1) j s nem is került vissza többé 
Armorica (Bretagne) a rómaiak uralma alá, hanPm ruint önálló or
szág a papság, nemesség s helyhatóságok által kormányoztatott 

A római colossus ekként lassan lassan azétmállott; · a brit szi
get öt tartománya elhagyatott j Spanyolnrszág hét tartománya küzöl 
csak három maradt meg, s ezek is bizonytalanok voltak; a tizenhét 
gall tartomány kiizöl ~'gy fiigg~'t!Anné liín, hrtl'lnat a visi-góthok, s 
ugyanaunyit a fraukok és sziivetségeseik foglaltak el. Germani~ Pri
ma és Maxima Sequanorttlll Pgy rÁ11ze az alemannok és burgundok 
által hódíttatott meg. Hogy a töb!Jit. ITII'lgtarthassa, H onori us szabad 
kormányformát hozott be, A quitaniának és Gallia Narbonenflisnek 
meghagyta, hogy évenkint egy gyii.lekezetet hivjanak egybe Adesbc, 
melly aug. 15-étal szept. 13-aig tartson, s a Ualliák praetori fönöké
ből, a hét tartomány kormányzoibol, a hivatalnokokból s talán mint
egy 60 város püspökeiből s határozátl;m ~7-Amn polgárokból álljon, 
kik együttesen magya•·ázz{tk ós alknss~ík a törvényeket. Ezen nem
zeti képviselet, me ll y mintl ez ideig s~mkatlan valami volt a biroda
lomban, elég lett volna annak helyre1íllitására 1 ha hamarabb s több 
öszinteséggel hozatott volna bP. De ezen csodálatot, mellyet Hono
rius érzett, midőn látta, hogy m11gnk a tartományok is ellenszenvvel 

1) Jell<>möket. ekk.lut fe~ti le Henrik · ~zt-rzete~ sz. Gcrm:mns életébP.ll. 
V. könyv. 

Gem inter geniinos notilsima clauditw· amne.~ 

Armoricana priua veteri cognomine dicta 

To1'Va, ferox, venloaa, procax, incauta, rehPlli.•, 
IncfYfl.,tans, eliaparque sibi novitalis amo1'' 

Prorl·iyfl t•'l·hm~rm, .• "z 710'11 ~~ rwnru,," .fneli. 
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viseltetnek ezen drága kiváltság iránt, csupán az fogja osztani, ki 
nem tudja, mennyire semmisek slit gunyolók a szabad intézmények 
önkényü kormányok alatt. 

Itáliában eznlatt Constantius szorgalmazta kivánságának betöl
tését, nem szerelemböl, hanem nagyrav:lgyásból kérvén Placidia ke
zét, ki végre Honorius határozott parancsa következtében csakugyan 
nöül is ment hozzá (421), s a maga, valamint férje számára A u g u
s t us czimet nyert. Midlín azonball képeik a konstantinápolyi ud
varba vitettek, II. Theodosius vonakodott azokat elfogadni, s mánnár 
nyi\t háborm·a került a dolog, midlín Constantius a késziiietek köze
pett megh11lt ( szept. 2). 

Constantius halála után, ki tizenegy éven át támogatta Hono
l'ÍUs gyámoltalansligát, ismét megujultak az udvari cselszövények s 
Placidiát, kit előbb testvére rendkivülileg szeretett, annyira meggyü· 
löltették vele az alattomos ~\skálódók, hogy sok zavargás és viszál
kodás után végre is a keleti udvarban volt kénytelen fiaival együti 
menhelyet keresni. Nemsokára ezután Honorius is meghalt (423. 
aug l!'í.), ki eléggé hosszu urnlkodása alatt windenkor csak apnak 
ösztönzése fc,lyUm miikökütt, aki közelében volt j· kéjelgő hanyag
ságának gunyol~ísa végett a nép azt találta föl, hogy midön egyszer azt 
hallotta, hogy Róm1ít nz ellenség elfoglalta, egészen kétségbeeset(, 
mig meg nem tudt n, hogy a világ régi föváro11:íról, s nem egyik 
kedvencz tyt'tkjáról volt szl,, mellynek !'IZintén ugyanazon nevet 
adta 1). 

Honorius törn'nyel. 
Egyik törvénye megtiltotta a ke1·eskeJest az eWkelö szemé

lyeknek, nem mintha becstelenítő lett volnn, hanem met·t sok csalás
nak tette ki öket 2); egy másile törvénye ismét megengedte, hogy 
azok, akik földjeiken or·oszlánokra bukkannak, azokat megölhessék, 
elevenen azonban megfognink nem volt szabad, nehogy vásárt csi
náljanak bellilök j eszerint többre becsülte a nép javát a császári 
gyönyörökuél ~). Sokkal nevezetesebb ama törvénye, mellyben meg
hagyja, hogy a birák a foglyokat minden vasárnap hozzák ki a bör
töneikből, hogy meglehessen tudni, nem ezenvednek-e valamiben 
szükséget, s a fürdőbe küldethessenek j ezen törvény betöltését a 
püspöknkre bizta, kiknek sugallatára azt valósziniileg hozta is. Egy 

') Procopius. De hello goth;ro. 

') Oocl. Jtw~t. IV. 63. l. 3. 

') ('"'t Th-.orl. XV. 12. l. 1. 
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másik törvény meghagyja ezeknek, hogy az urokhoz visszatérő ke
resztény rabszolgák jó. bánásmódban részesittessenek 1). 

Elmondhatjuk, hogy az ö kormányzása alatt kapta a pogányság 
az utolsó döfést. Arcadius megparancsolta, hogy a templomok a vá
rosokba.n és a vidéken lerontassanak és az innen nyert anyagok a hi
dak, főutak, vizvezetékek s a városok falainak megujitásá.ra. fordit
tassanak. A bálványok szolgái minden előjogtól megfosztattak, sa 
babonás istentisztelet szigoru büntetések alatt megtiltatott 2). 

Honorius hasonlóképen fejvesztéssei fenyegette azokat, kik a 
hamis isteneknek áldozni merészkednek ; megszüntette a templomok 
jövedelmeit s ezeket közhasználatra rendelte; megbüntette azon tiszt
viselöket, kik az áldozatokat megenged ték, s ezek megakadályozá- . 
sát a püspökökre bizta 3). Ennek következtében sok templom leron
tatott, több ismét keresztény isteniszolgá.latra alakittatott át, tnint a 
earthagói Dea Coelestis hires temploma , melly a hozzátartozókkal 
fél négyszög médöldnyi területre terjedett. 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

A r c a d i us. II. Th e o d os i us. III. V a I e n t i n i á n. 

Nem kevésbbé kedvezőtlen volt a krleti birodalom helyzete is. 
A monarchiai hatalom, mellyet régi szabadságokra való visszaemlé
kezés nem korlátozott, nagyobb biztossággal volt itt gyakorolható 

') Ugyanott de cust. J"eor. l. !1. --- Cod. Ju~t. rü episc. au,d. l. t l 
~) Cod. Theod. XVI. 10. l. 13. stb. 
3) Ezen törvény a keresztény vallást hivatalosan az egyedüli uralkodó val

lá~nak ismeri el : Templol'um detrahantu•· annonae , et rem annonariam iubente ex
pensis devotissimorum militum profuturae. Simulacm , si qua etiam nunc in templis 
fanisque ccmsiatunt , et quae alir.ubi ritu vel accepe1·int vel accipiunt paganorum, 
suis sedibus wellantw·, cum hoc repetita sciamus saepiu.t sanelione decretum. .Aedi
ficia ipsa templot"Um, quaP. iw. civitatibita vel appidi., vel extl'a oppida SJmt, ad usum 
publicum vindicentnr, nrae locis omnibus destruantur ; omniaque t&npla in possessio
nibus nosfris ad US'U<! adcmnmodo.t t1·an.•fe1·antw· ; rlrnnini de.ttruere cogantur. Non 
liceat ontnino in hono1·em sacrilegi ritus funestiOJ·ibu.t locis exet·cm·e convivia vel quid
quam solemnitatis ayitare. F4JiscO"pia quoque locoJ•um ltaec ·ipsa pi'Ohibendi ecclesi
asticae manus tribuimus facullatem; judices autem XX. libmrum aw·i poena const,·in
gimn.t; et pm·i fm~na officia em"Um .ti haec eorum /uc•·int d-i.vsimu.latione ne,qlecla. 
Da!. 17. kal. rlu. RomaP (408.) l.'otl. Thl'ofl. XVl. 10. l. 1!1. 
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mint a nyugati tartományukban; s mig ezek olly országokat foglaltak 
magukban, mellyek részben alig bontakoztak ki a barbárság éjéből, 
a keleti birodalom régi hirneves és müvelt országokra terjedt ki 
ugyan, azonbau sophif-ltikus szőrszálhasogatások 1 örökös ármányko
dás, szolgai alázatosság és rendkivüli fényüzés volt azon egyedüli 
haszon, melly azokból a birodalomra keletkezett. Constantin utódá
nak fejét egy gyémánttal kirakott korona ékesiti, testét bibor és 
arany sárkányokkal himzett öltöny födi 1 roppant értékü karperecze
ket és függöket visel , trónusa nehéz szinaranyból van ; ha leeresz
kedik, hogy magát nyilvánosan mutassa, a kiséretében nyüzsgő mi
niszterek, testörök s udvaronczok d.sidái, pajzsai, pánezéJai s lószer
számai aranytól csillognak; bibor függönyökkel ellátott aranyos hin
taját két tiszta fehér s csodálatosan fölszersz:imozott öszvér huzza, a 
hintó belsejét fehér szönyeg s nagy drágakövek födik; a termek, 
lépcsők s n palota udvarainak talaja aranyporral van behintve, h?l 
a legelökelőbb urak valameily herélt császári kegyencz előtt hu
nyászkodva hajlongnak 1). 

Képes volt-e mindazáltal ennyi fény eitakarni a gyermek Arca
dius egész jelentéktelenségét? Önálló cselekvésre ép olly képtelen lé
vén mint fivére Honorius , kénytelen volt ö is vakon kegyenezekre 
bizni magát, kik sorra csak azért ragadták a hatalmat magukhoz, 
hogy azzal visszaéljenek. Rufinus bukása után, kiről fönebb emlé
keztünk, Eutropius herélt uralkodott fölötte, ki nem elégedvén meg 
az előbbi fejedelmek alatt a hozzá hasonlók által gyakorolt titkos 
hatalommal, átaJános magistraturára törekedett; a senatusban mint 
biró, a hadsereg előtt pedig katonai öltözékben fegyverreljelent meg, 
minek az Wn eredménye, hogy ezen legfőbb méltóságokat barát és 
ellenség szemeiben meggyalázta. A ki hivatalt, kegyet vagy igaz'>ág-

. szolgáltatást akart, annak hozzá kellett fordulni ; a hízelgés márvány 
és bronz szobrokat emelt neki, magasztalván Konstantinápoly har
madik alapítójának polgári és katonai erényeit. Arnilly nevetséges 
volt, hogy magát a császár atyjának nevezte, épolly boszantónak kel
lett lenni, hogy egy herélt és rabszolga a consuli máltósággal fölru
háztatott 2). Ht)norius nem akarta őt consuinak elismerni s határozot-

1) Ezen részleteket Montfaucou at.ya Aranyszáju szent János munká.ib61 

szedegetie össze. Lásd 11 "Qum·terly Rev-iew" 1846. folyamában: "Kimstami'llá
poly a IV. szdzadban" czimü czikket. 

') Claudianusnál ekkép kiált fól U6ma Honoriushoz : 
Inter Arintiae fastUB, et nomen herile, 
Servus e~·it. . .. 



tan kijelenté, hogy a konstantinápolyi csat>zál' remlelelei nem érvé
nyesek a nyugatiakra, s ezáltal a két birodalom teljes elkülöníté
sét kimondotta. 

Eutropius ezalatt roppant kincseket gyüjtött az igazságszolgál
tatás-, a hivatalosztogatás és a provinciákra nézve üzött nyex;észke
Jésével, s az által, hogy a bepörlötteknek a fiscus nevében elfoglalt 
jószágait magának megtartotta. A szarenesefiak módjára gyülölvén 
azokat, kik saját szerenceéjének alapitói s elömozdit6i voltak, Abun· 
dantius táborookot és consuJt számüzte ; Timasiust, ki a g6thok ellen 
tanusitott vitézsége által magát kitüntette, összeesküvéssel vádolta s 
büntetésül Afrikába áttétette. Az ez által maga ellen fölidézett s 
megérdemlett gyülölettől félve, reá birta a császárt, hogy elrendelje, 
miszerint halállal büntetend/í mindaz, ki azok élete ellen törekszi~, 
kiket a császár saját magának tagjaként tekint, melly ru~:anyos tör
vény a fölségsértés i vádakat a végtelenig szaporitotta; s magán sér
tések eseteire is alkalmaztatván a legalárendeltebb császári hivatal
nokokat is fölbátorította, hogy elnyomják azokat, kiknek nem volt 
szabad ellenszegülni. Söt, a mi több, a törvény nem csak a tetteket 
de még a gondolatokat is fenyegette, tehát mindenkit, ki valameily 
fölségáruJási tervről tudomással birt s azt föl nem jelentette 1 vagy 
valameily fölségárulóért kérelmezni bátorkodott. A császári tör
vényhozó nézetc ezerint az elitéltek gyermekeinek is halállal kellett 
volna lakolniok, mivel azon gyanuban voltak 1 hogy valószinüleg kö
vetni fogják szüleik példáját 1) ; az uralkodó kegyelme mégis meg
hagyá nekik az életet, azonban képteleneknek nyilatkoztatta öket az 

Si nil ,".;".ua movebunt, 
At lu p•·i-nc,:pilms, nnab·a~ lu. ln-ospir.• cm1.me: 

Regn/esque averte nota,s . ... 
Contagia fa,stibus, nrn , 

nejendaa ignava tu.is. . . . 
Nam quae jam IJella gerantUJJ 

Mullibu~s mupiciis J quae jam r.rmnubia p1·olr.m, 

Vel .f1·ugem latm·a seges ? quJd fe•·tilc terris, 
Quid plenum sterili pos8il ·•"" cowmle nasci ? . 

E•muchi ai ju•·a daiHwt. lr!J"·''l"'e l•nelnwt, 
Ducanl pen.ya vil·i. 

In Eutrop. I. 
milly ~ophismitk! 

1) Pilii IJCro, IJUilms t•it""' imperalnria s]JeciaNter lenitate concedimus. 1Ja· 

I~>'IW enim deberent perire sv;pplicio, tn quibull paterni , hoc est he·r~dita1'Íi crúnini.• 
exempla metu.antur . .. Cod. Theod. IX. 14. nd leg a".n. d• .Hca.,ii.~, 1. 3 ; - Corl, 
,J u~t.in. IX. S ad l'-9· JuJirmt maj. l. 5. 
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üröklé!!rc, vagy mélióságok és hivatalok viselésére; szegényen, meg
vetésben, s mintcgy öröklött becstelenséggel bélyegezve az életet te
hernek s a halált jótéteménynek kellett tekintcniök, Ezen igazságta
lan rendeletek, nwllyeket a zsarnokság a Theodosius és Justinianus 
törvénykiinyveibc igtatott, kési\bbi időkben eszközül szolgáltak arra, 
hogy ujabb igazságtalanságok a tiszteletes őskor dicsfényével takar
gattassanak s a modern Európában a legjogosultabb követelések s a 
legüdvösb szabadságok elnyomassanak. l<~utropius mindazáltal saját 
szerencsétlenségére nem sok hasznot huzott belőlök. 

Az ostrogóthok, kiket 'l'heodosius Phrygiában telepitett le, nem 
nézhették irigység nélkül Alarik katonáinak hirtelen meggazdagodá
sát; s Trigihild főnökük, ki a konstantinápolyi udvarnal történt hi
deg fogadtatáBa miatt megaértve érezte magát, föllázítá üket s Kis
Ázsiába vezette rabolni. Pamphylia lakosai, kik, mivel öket a csá
szári kormány védelem nélkül hagyta a barbárok ellen, saját felelö
ségökre fegyvert ragadva, megverték ugyan öket; de Tribigild, uj 
csapatokkal erÖHödve, fenyegetöbbé lőn, s már hire járt, hogy át akar 
kelni a Tauruson s megtámanni készül Syriát, vagy Jonia kikötöiben 
egy hajól1adat fölfegyverezni, hogy a partvidéket elpu.sztitsa. 

Eutt·opius félvP-n a barbártól, kit mint fejedelmet megsértett, 
ügyekezett {it igéretekkel s ajándékokkal kibékíteni; de visszauta
sittatván, haditanácsot hivott egybe s a góth Gainast, Rufinus gyilko
sát Thracia é~ a Hclle8pont védelmére külclte; az ázsiai hadcsapa
tok vezéré\'é· pedig kegyenezét Leót nevezte ki, kit testi ereje miatt 
Ajaxnak ne\'eztek el. Leo azonban személyes vitézsége daczára nem 
birt vezéri tehetséggel, 11 Tribigild, kit a helyeket jól ismerő s kisebb 
csatározásban gyakorlott pisidiai parasztok nag-yon megszoritottak, 
megrohanta öt és megsemmisítette. 

Gainas, ki egy idö óta nem szivelhette a kegyencz heréltet, a 
helyett hogy Tribigildet, saját földijét és rokonát elnyomta volna, 
kéz alatt vt·lc tartott s a veRzélyt az udvarnál nagyitotta, mignem 
végre kijelenté, hogy nem képes tenni semmitsem a tulnyomó ellen
ség ellen. Békealkut kezdtek tehát a barbárral, ki mindenekelött 
Eutropius fejét követelte. Eudoxia császárnő, Arcadiu~; neje vádolta 
a kegyenczet, hogy öt rágalmazta s reávette férjét a halálos itélet 
a.lá.irására, mi felett mindazok, kiknek négy évig hallgatniok kellett, 
örömben törtek ki. 

f:utroplu~; buka~;a. 

Eutropius mindenkitöl elhagyatva, midön el kellett volna fo
gatnia (399) a templomba menekült, melly menhely az általa üldö-



zötteknek nagy ré~zét nem volt képes ótalmazni. Aranyszáju ~zenl 

János, akkoron konstantinápolyi püspök, aszószékre lépett s a hivek 
roppant tömegének egy gyönyörit homiliát tartott, hogy megmutassa 
a bukott miniszterben a hiuságok hiuságát s az emberi nagyság sem
miségét s hogy mindenekelött reá birja a megsé1·tetteket1 hogy bo
csássanak meg annak, ki még nem rég olly kevély volt s most hia
lázva, halálsápadt arczal 1 reszket.ve az oltár asztala mögé rejtőzött : 

11 Hol vannak most szolgáid, mond Eutropiushoz, hol azok, kik tiszte
letteljesen kitértek előled az utczán ? hol vannak azok, kik fölötted 
dicséneket zengedeztek ? Megfutottak, megtagadták barátságodat; a 
te rovásodra keresik saját szabadulásukat. De mi nem igy teszünk. 
Az egyház, mellynek háborut iizentél, megnyílik, hogy befogadjon té
ged: a neked annyira kedves szinházak 1 mellyekre annyit költöttél 
s mellyek miatt ellenünk olly gyakran haragra gyultál, elárultak téc 
ged. De mindezt nem azért hozom föl, hogy a bukottat lábbal tipor
jam, hanem ::~zok üdvére, kik még föná.llanak." 

Ügyekezik azután a hallgatókat könyörületre indítani, mond
ván: 11 Azt fogjátok talán mondani, hogy ö maga megsemmisité ezen 
ruenhelyet? De saját szerencsétlensége tanítja, hogy roszul cseleke
dett, mert maga függeszti fol tettével az általa hozott törvényeket s 
az ö sorsa tanulság mindenkire. Az oltár ezen Jánezra vert oroszlán
nal annál borzasztóbbnak tünik föl; a fejedelem képét nyujtja, ki 
lábaival tapodja a leigázott barbárokat .... Meglágyítottam sziveite
ket? eltávolitám azokból a haragot? fölébresztérn a részvétet? Ugy 
hiszem, igen ; arczvonásaitolt kifejezése, az ömlő könyek azt bizo
nyitják. Menjünk tehát minrlnyájan esedezni a császárhoz, vagy kér
jük a könyörület Istenét, h•1gy engesztelje meg szivét, hogy adjon 
ttekünk teljes kegyelmet.· Már ö is, midön hallá, hogy Eutropius a 
szent helyre menekült, könyeket hullatott s az udvaronczokat, kik a 
szerencsétlennek kivégcztetését követelték, türelemre inté. S ti meg
akarnátok tagadni tőle a kegyelmet"( ... Hogyan tudnátok ti akkor 
kegyelmet várni? Hogyan közekdhetnétek akkor a szent titkokhoz 
s kérhetnétnk bocsánatot a ti büneitekért? Kérjük inkább Istent, hogy 
mentse meg a szerencsétlent a halá.ltól s engedjen neki időt büneinek 
megbánására?" 

A vallás ruüve az emberiség ügyének diadalt szerzett s Eutro
piusnak élete biztosíttatott; de mivel a consuli és patríciusi méltósá
gokat meggyalázta, szobrai ledi>ntettek, jr.vai elkoboztattak s ö Cyp
rus szigetére számüzetett (jan. 17.). Eudoxia azonban ezzel meg nem 
elégedett s Chaleedon ba idéztetvén öt, perbe fogatta. Eutropius 
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hünösnek nyilváníttatván, mivel egyedül a cllászárnak fentartott 
~zent állatokat saját hintajába fogatta 1), halálra ítéltetett, azon hamis 
indokolással, hogy az igéret, miszerint élete meg fog kiméltetni, csak 
Konstantinápolyra terjed. 

Gainas még többet követelt; a föllázadt Tribigilddel egyesülve 
egészen a Hellespontusig és Bosporusig hatolt, s annyira megrémité 
Arcadiust, hogy ez találkozást igért neki Chalcedonban a szent Eu
phemiáról nevezett egyházban j hol abban egyeztek meg, hogy Au
relianus éA Saturninus consularis miniszterek Gainasnak kiadatnának, 
épugy Joannes, a császár titkos írnoka j a góthoknak pedig megen
gedtetett, hogy Európába költözzenek. Gainas, a római csapatok ve
zérévé neveztetvén, consuli jelvényekkel földiszih-e csapataival Kon
stantinápolyba bevonult s tetszése szerint kitünteté~eket s jutalmakat 
osztogatott; a császár három hii emberét a vesztőhelyre kisértette s 
midön a halálos itéletnek végre kellett volna hajtatnia, megkegyel
mezett nekik. Talán aranyszáju szent János volt az, ki öt megindi-

' totta, ki rövid távollét után ekkép szólt hiveihez : "En vagyok a kö-
zös atya, s nem csak azokra kell gondolnom, kik még fenállanak, ha
nem azokra is, a kik elestek. Azért távoztam el tőletek t>gy időre, 

utazgatva, tanácsokat s kérelmeket nem kímélve, hogy megmentsem 
a haláltól a birodalom első embereit. u 

Sajátságos helyzet, midőn az uralkodó, leghivebb embereit a 
magán boszunak átengedi s egy pap megmenti öket! 

Midön azonban Gainas követelte, hogy az arianusoknak egy 
templom engedtessék át, ujra megkezdődtek a nyugtalanságok, mely
lyeket nem kevésbbé fokozott a góthok roszul palástolt kapzsisága. 
Ezek vakmerősége annyira ment, hogy meg akarták gyujtani a csá
szári palotát, hogy azt kirabolhas~ák; a polgárok azonban fölkere
kedtek, s hétezret megöltek közölök, követelték, hogy Gainas mint 
közös ellenség számüzessék, s a hadsere-g vezényletét a hiin maradt 
góth származásn Fravittára bizták. Gainas megmenekülvén most már 
minden tartózkodás nélkül csak boszura gondolt; rabló kalandjai 
azonban ellenállásra találtak Thracia megeri:lsitett városaiban, s az 
élelmi szerekben l!Zenvedett nagy sziikség azon vakmerö ötletre ve
zette at, hogy csapataival sietve összevert tutajokon a Hellespontuson 
átkeljen. Midön a tengerszoros közepén volt, Fravitta fölállitott ha
jóhada öt hirtelen megtámadta; emberei szétszóratván, Gainas né
hány hi:vével csak nagynehezen tudott a parthoz jutni, hogy h~tzája 

'J Zosimus v. Philostorg, XI. 1'. 

vu. 18 
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erdeiben ke1·essen magának menedéket. A seregéuél lévő azon !.!ZÖ

vetségeseket, kiknek hüségében nem bizott, kardra hányatta s senki
től sem háborgatva Thracia felé vonult; azonban Uldin hunn király 
utját állotta s makacs harcz után legyőzvén s megölvén öt, fejét Kon
stantinápolyba küldtc az udvarhoz (401, január 1.), melly sziibadab
ban kezdett lélekzeni. 

Ezzel ujra szabad tért nyertek a:.~; udvari cselszövények, mely
lyek innentova a keletrómai birodalom történetében a legfontosb sze
repet játszották; a gyönge s rövidlátó csász:i.r tanácsában Eutloxia 
volt az urnö. Érintettük előbb, hogy aranyszáju szent Jánost Antio
chiából, melly hozzá erényei és fényes ékesszólása miatt rendkivül 
ragaszkodott, a közohajtás a konstantinápolyi patriarchai székre 
emelte. De az ő előmozditása boszantotta mindazokat, kik pénzzel · 
és ármányokkal 8Zerették volna ezen méltóságot elnyerni; őszinte
sége, melylycl a bünt 08torozta, ellensé~eivé tette a bünösöket s külö
nöscn a lclkiisnieretlen hivatalnokokat, az udvari kegyenezeket és 
hölgyeket, kik a biinök drámai ecsetelése által magukat érintve hit
ték; a papok, kikuek megtiltá a nőcselédek tartását, a. szerzete~ek, 
kiknek szemökre lobbant á, l1ogy tétlenül kóborolnak Konstantinápoly 
utczáin, egyházmegyéj<'·nek püspökei, kik közöl tizenhármAt széke
ikből elmoí'-ditott, rnignem a többit majdnem mind keményen meg· 
feddette az egyházi lauyha fegyelem rniatt, zúgolódtak a szigoru fő
pásztor ellen, ki a fcnyüzés és lakmározás helyett feddhetlen szent
ségct, ruházatban és eteiben zárdai egyszeriiRéget DIUtRtott, j~vedel
mének fölö:slegét a kórházakra fordítván. 

Theophilos, Antiochia érseke, ugyanaz, kinek tulbuzgósága az 
alexandriai Serapis-tcmplom lerombolása folytán annyi nagyszerű re
mekmünok elpusztításfit okozá, szent Chrysostomuss;~l személyes vi
szályba bonyolodott s it·igylctte, hogy a konstantinápolyi egyház 
megfosztotta az övét az tm állástól, mclly annak a keresztény világ
ban eddig a második helyet jelölte ki. Bár az o rigcnisták n~.:m birták 
rokonszenvét, dc mivel ezek szent Chry:wstomus ellenében ellenzé
ket képeztek, aíl elégedetlenek élére állott s a császámé biztositá
saira, ki kíilönüsen ellen;;:ége volt Cht·ysoHtomusnak, mivel szent be
szédeiben Jezabelt a cHászárné önmagára értelmezte, Konstantiná
polyban kikötött egy maroknyi egyiptomi tengerészszel és számos 
piispökkel, hogy a Chnlcedonba egybehitt zsinaton eröszakkal és 
szavazatokkal magának többséget szerezzen. Negyvenhét vádat 
emeltek itt a szent püspök ellen, mellyeknek vak.merö könnyelmüsége 
és valót~ziniitlensége azokat a p~ttriarchára szóló valóságos diesbe-
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,.;zéddé változtatta: mivel azonban ö vor1akodott ellens<'geinek gyü
leke?:ete előtt megjelenni, elhatározták letételét, s a cs:'1szár öt elfo
gatta, a városon át kisértette s a FPkcte-tenger partvidékének egyik 
zugába számiizettc (403). 

A váratlan esemény a népet el:;ö pillanatra meglepte, melly 
azonban csakhamar borzasztó dühhel föllázadt, a tengerészeket és 
számos szerzetest meggyilkolt, s Theopbilos a nép dühe elöl csak 
nagynehezen tudott menekülni j a nép az épen akkor észlelt föld
ren~ést Isten büntetésének tekintve, a császári palota körül kezdett 
gyülekezni olly fenyegeti) magatartással , hogy Eudoxia császárné 
maga kérve kérné Arcadius császárt, hogy mentse meg magát s a 
várost Chrysostomus rögtöni visszahívásávaL Két na.p mulva ünne
pélyesen földiszitett hajókon tért aranyszáju szent János vissza; 
tiszteletére a paloták kivilá.gittnttak, s az összes nép diadallal vezette 
öt vissza a székesegyházba. 

,,Mit tegyek? mit szóljak '? (mondá) legyen áldott az Ur j ezen 
szavakat ismétlém, midíín elutaztam, ezeket ismétlem, midön most 
visszatérek, sőt számiizetésem közepett is mindenkor ajkaimon vol
tak. Hiszem, emlékezni fogtok még arra, tuidön .Jób arr.a szavait fel
hoztam: ~Legyen áldott az Ur neve!" E1.en t;zM·aklotl hagytalak el 
titeket, s ezekkel térvén vissza, uj ból hálikat :1dtam az Urnak: le
gyen áldott az U r neve mindörökké ! Változnak a köriilmények, de 
dicsősége mindenkor ugyanaz; áldottam iit, midön eliiztek, áldom 
jelenleg, midön visszatérek. Ellenkezök ugyan az utak, de ugyana
zon helyen jőnek ös!!ze j a nyárnak és (ísznek cHak eg,Y czéljuk van: 
a bőség, melly a me?.Ö müvelése után ki:i\·etkezik. Aidott az Ur, ki 
megengedte, hogy cHizzenek; áldott az Ur, kinek tetszett, hogy is
mét visszatét:jek j áldott az lsten, ki szárnyra boc!látotta a zivatart j 
áldott az Isten, ki szétoszlatta a felhöket és ismét szelid napfényt 
adott. Azért hozom fel mindezeket, hogy titl'ket ::tz Ő nevének min
denkor való dicsérésére buzditHalak. f;zercnesétlenségek érnek ben
neteket? áldjátok öt, és nH~gfognak :>ziinni. Nem voltak ártalmunkra 
a leselkedések, nem sértett benntinket az irigység, sőt ink~bb rövelte 
a szeretetet és szaporitotta a. hallgatc'Jk számát. Eleinte c~ ak az enyeim 
által szerettettem, m<Jst meg a zsidók is tisztelni fognak. Remélték, 
hogy elválaszthatnak eng(~lll liaimtól, még az idegeneket is nagyobb 
szet·etetre gyulasztották it·ányomba11. Nem nekik adok hálát, de llZ 

Isten irgalmasságát magasztalandom, ki saját javunkm forditotta go
nosz merényleteiket. A zsidók is kere<~ztre feszítették Krisztust, s 
halálával megszabadult az emhm·i nem j de azért nem a zsidóknak 

18* 
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mondunk köszönetet, hanem annak, kit fölfeszítettek, Fontolják meg 
ezek, mcnnyi jó származott reánk azon harczból, mellyet ellenünk 
folytattak j mílly vidárnságra szaigáitattak nekünk okot Ieselkedé
seik. Előbb a templomban gyülekeztünk össze, most pedig a nyilvá
nos téreken alakul templom, hol minclnyájan együtt énekdvén ~s di
csérvén az Urat, magatokra vonjátok irgalmas tekintetét j szavaitok 
behatolnak a Magasságbelinek lakhelyére, s a jövő nemzedékek bá
mulva fogják csodálni énekei teket. Ma lófuttatás volt, de kevesen 
mentek annak megtekintésére, hanem inkább valamennyien a temp
lomba siettek; hasonlitott sokaságtok a zápor-patakhoz, a nagy folyó
hoz. Szavaitok följutnak az égbe, kimutatván ama szeretetet, mellyet 
atyátok irányában tápláltok. Imádságaitok fejem koronája voltak ... 

"Nagy a test szenvedése, de sokkal nagyobb a lélek vidámsága. 
Engedje az Ur, hogy folyvást szaporodjatok, és hires gyülekezeteket 
tartsatok. A pásztor dicsősége a juhok sokasága. Mit tegyek? mit 
sz6ljak? Nem marad számomra föld, melly készen ne volna a vetésre. 
A szöllötök mcssze terjednek indá.ikkal j a g;)lülés immár teljes, és a 
halak sokasága miatt szakad(Jznak hálóim. Mit tegyek? Nincs mit 
dolgoznom , most már csak élveznem lehet j nem azért beszélek, 
miutha sziikségtek volna a tanításra, de hogy kimutassam előttetek 
szivemet, mert a kal~iszok fehérlenek. Annyi a juh, és mégsem lé
pett közéjök a farkas j annyi a kalász, és hire sincs a konkolynak j 
annyi a szöllötö, s a rókák mégsem közeledtek hozzájok. Hová rej
tőztek a farkasok, hová szaladtak a rókák, kik ntánok futottak? Oh 
hallatlan csoda! A pásztor alszik 1 s a juhok elkergették az éhes 
farkasokat, és a rókák leselkedéseit kijátszották. Oh erényes nyáj! 
oh ritka fiui szerctet! oh szép jegyes! Midön távol volt a férj, elker· 
gette magától a házasságtöröket, a mai napon pedig kimutatta gaz
dagságait és szépségét felfedezte. Megzavaradva távoztak a rablók 
és elfutottak. .1\Iondjátok meg nekem, hogyan üldöztétek a farkaso
kat, hogyan kergettétek el a rablókat? Gyakori imádsággal, feleli 
ruindegyitek. Hogyan utasitottátok vissza a házasságtöröket? sohaj· 
tozván a férj után, s folyvást siratván öt. Nem ragadtam fegyvert, 
nem forgattam dárdát, sem vértet nem öltöttem magam1·a j megmu
tattam nekik szépségemet, s lesujtva elfutottak. Hol vannak most 
ezek "í bizonyára zavarodásban. É~s mi hol vagyunk'? örömben. 
Mit Cllinálnak? a vétek furdalja lelkiismeretöket j és mi? mi pedig 
örvendezve magasztaljuk az Urat." 

De aranyszáju sz. János ellenségei nem aludtak j meg aztán a 
11zószékröl ö sem kiméfte a nők hiMit 

1 
e.~ hevesen kikeit az ellen, 
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hogy a császárné szobrát, melly a Zsófia-templom el8tt porphir osz
lopra volt helyezve, bálványozólag tiszteletben részesitették j továbbá 
hire járt, hogy egyik homiliáját eme szavakkal kezdette volna meg : 
"Herodiás ismét dühöng j Herodiás ismét tánczol és ujolag János fe
jét kéri." Emiatt móg inkább megharagudott a császárné j minthogy 
pedig János vonakodott székét elfnglalni mindaddig, mig az elöbbi 
itéiE\tet egy másik zsinat meg nem semmisitendette, ezt 'fheopl1il és 
Eudoxia ollyképen irányozták, hogy a letételt megerllsitette. Egy 
barbár csapat, melly a végett volt felállitva, hogy a zavargásokat 
megakadályozza, husvét előestéjén erővel a Zsófia-templomba vezet
tetvén, megszentségtelenitette a keresztség szertartásait, s a hiveket 
kikergette. A székesegyház- és a senatusnak ez alkalommaii meg
gyuladását néruellyek az ég büntetésének, mások pedig a legyőzöttek 
kétségbeesésének tulajdonitották. Chrysostom, ki hiába esengett, 
hogy nyugodtan élheesen Cyzicusban vagy Nicomediában, a Taurus 
hegyeégei közé számfizetett Kis-Armeniába, hol életének három 
utolsó évét töltötte. Az üldözés még inkább fokoda erényeit és el
méjét-; mialatt ö nem rettenve meg a számü~etést811 hiveinek hitét 
élesztette, az eretnekség és a pogányság maradványai ellen küzdött, 
s az igazságtalan üldözés ellen tiltakozott, a t•észletes zsinattól egye
temes zsinah·a hivatkozván, kiváltotta a rabszolgákat az isauroktól, 
segitette a szükölködöket, s tanitotta a tudatlanokat. A püspökök 
mindenfelöl segélyt küldöttek neki ; előkelő hölgyek átöltőzve láto
gatására jöttek, és a ki olvassa ama leveleket, mellyekkel a kitünő 
száruüzött a keresztényeket vigasztalta, intette és igazgatta 1 látni 
fogja: hogy minél inkább bomlásnak in•lult a caesarok hatalma, an
nál inkább erősbült azon hatalom, melly a jövőt megnyitotta. 

Ezen állhatatosság mindink1l.bb elkeserítette üldözlíit; kik nem 
lévén képesek lelkét megtörni, testét fcnyegették, és Arcadi us nevében 
megparancsolták, hogy a pitiunti sivntagba hurczoltassék. V nlószinüleg 
fensőbb parancs folytán történt, hogy a három hónapig tartó utazás alatt 
mindennemü kinzásokat kelle szenvednie; végre ereje megtört, és 
Comanában, Pontusban meghalt407 -ki szept. 14-én, élete60-ik évében. 

Halála utl\.n igazságot szolgáltattak neki; áltah'tnosan elismertet
vén szentsége, hat·mincz é"- mulva tetemei iinnepélyes diadal kl:)zepett, 
zenesz?val Konstantinápolyba vitettek; l\7. egész nép tolongott látni 
azt, kit mint ezentet s az egyház lcgkitiinUbb it·óinak egyikét, tisztelt. 

E11doxin ba!ála (404). 
Eudoxia nem élte tul nranyszáju sz. János számüzetését, s oly 

rosz hil·t hagyott ma~·a nhin, hogy még egyik szülöttének törvényes-
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ségét is kétségbevonták 1), ki már pólyájában ~.:aesari és augustusi 
C2!Ímmel ruháztatott fel (408). Nemsokára Arcadi us is bevégezte ti
zenhárom évig tartó uralkodását, melly mint játékszer, folyvást má
sok kezei kiizt volt, és természeti csapások által is háborgattatott. 
Mondják, hogy kevé~sel l~t~lála előtt, aggódván Theodosius jövője fö
lött, kit min t nyolcz éves gyermeket hagyott maga után, őt Jezdegerd 
perzsa király gyámságáru 1i:tta, kinek tevékenységétől igen féltek, 
valamint nagylelkiiJ>égétöl mindent remélhettek 2). 

Honorius tett némi lép~seket a gyámság megszerzése végett, 
de csakhamar visszaesett szokutt renyheségébe; a keleti birodalom 
f'ó hivatalnokai, :~. miut ez a gyermek vagy ügyetlen fejedelmek alatt 
történni szakott, saját kezeikbe keriték a hatalwat önhasznuk és 
szeszélyök szet·int, rnig végre az oligarchákat tulszárnyalta Antemius 
főnök, derék hadvezér, iigyes államférfiu és buzgó keresztény, ki a 
fejedelem dicsőségét ügyekezett együvé füzni az alattvalók boldog
ságával. 

Az isa urok már AI'cadius alatt több tartományt elpusztítottak, 
s.ámbár többsziir legyőzettek, erejök még sem tört meg. Ezeken ki
vül a mórok szerte kalandoztak az afrikai Pentapolisban, az arabok 
Egyiptomban, Palaestin.tban, Phoenicziában és Syriában, mindent 
rabolva és pusztítva; midiín megtámadtattak, azonnal hátat forditot
tak és elfutottak. Antcmius ismervén a veszélyeket, megerősítette ftz 

illy1' erődöket, azután Konstantinápolyt uj falakkal vétette körül, 
mellyek nyolcz földir. mérföldre terjedtek; azonkivül még egy 
úllandó hajóhadat is szándékozott Alakitani a Dunán kétszáz ötven 
hadihajóból 3). Uldin hmm király, ki Thracia szivében táborozott, a 

napra mutatván, kijelentdte , hogy csupán annak futása vet határt 
népe hóditá!>ainak j Antemius mindazonáltal olly ügyesen tudta szö
vetségeseit tiíle egymásután elidegeniteni, hogy végre majdnem egye· 
dül látván magát, kénvtclen volt a Dunán át visszavonulni; a vissza
vonulás alkalmával tril;b lnmn elfogatván, ezek Ázsia elpusztult tér
ségeit müvelték. 

r•ulcberla. 
Pulcheria, a fiatal Theodosius öregebb novcre, alig volt még 

tizenhat éves, midőn a birodalmat neki Antemius átengedte, mellyct 
negyven éven keresztiil komuínyzott. Valamint két másik növére, 

') Zosymus, v. 
') Procoplus , De bella pe1'aico, I. 2 ; Agathtas IV. - hRnem hihetetlennek 

látRzilt. 
3) Corl. The.nll. VI l. 17; X V. :! . 
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ugy ő i11 lstennek ajánlotta fel szüzedégét, az által tanusitván foga
dalmát, hogy a konstantinápolyi templomnak egy bámulatos anyagu 
és készitményü oltár-asztalt ajándékozott, s palotáját ugyszólván 
zárdává alakítá át, hová egy férfinak 11em volt szabad belépni, kivéve 
a gyóntató atyákat. A palotán belül a nővérek szigoru böjt mallett 
a napot himzéssel, az éjt pedig szent énekek zengésével (psalmodia) 
töltötték, szorgoijan kerülvén miudeu fényiizést, s csupán az által 
adván jelét gazdagságuknak, hogy a zarándokok és betegek számál'B. 
hospitiumokat nyitottak, a szerzlltes társulatokuak gazdag ajándé. 
kokat osztogattak, s a szorgosan gyüjtött ereklyék tiszteirtére fényes 
templomokat emeltek. 

A birodalom felét tehát egy szerzetesuö kormányozta, ki azon
ban méltóbbnak mutatta magát emez állás1·a, mint nagybátyJai és 
testvére. Jól értvén a görög és latin nyelvet, önmaga vezette az ügye
ket szóval és irásban j meggondolt lévén a határozatok hozatalában, 
gyors és szilárd azok keresztülvitelében, ollykép intézte az ügyet, 
hogy lázadó soha sem zavarta ll. Theodosius uralkodását, kinek 
erőteljes és egysze..-swind kedyes km·mányzata egész érdemét át
engedte. 

Testvére müvelését a külöuféle tudományokban a legügyesebb 
mesterekre bízván, az élet szentségében, a kormányzás és a császári 
tekintély fental'tá~ának meste1·ségében való oktatását iinmagának 
tartá fenn; ezekl1ez járultak bizonyos külsö formák is, nevezetesen: 
miként tartsa magát, mit feleljeu egyik másik esetben, hogy soha se 
nevessen, továbbá miként öltsön egymásután nyájas és szigoru ar· 
czot. A királyi i~ju hajlandó lévén a tnlságnt, szigoruan böjtölt, mint 
valamelly barát zsoltá1·ozott niívéreivel, s egy, szent könyvekből és 
ezek magyarázóiból állt') köuyvtárt tartott. Midön egy alkalommal 
egy szerzetesnck valameily kérelmét megtagadta, ez öt kiközösitett
nek nyilvánitotta; Theodosius, bármennyire állitotta legyen Í:> neki 
a püspök, hogy a szerzetes iinkényii anathemája öt nem kötelezi, 
nem ült addig asztalhoz a többiekkel, mig ugyanazon sze1·zetest föl 
nem találták, s ez az átkot vissza nem vonta. 

Ezen érzelmekkel megegyezöleg a pogányokat minden polgá.1'Í 
cs katonai hivatalból kizárta 1) j Gamalielt, a zsidók utolsó patriar
cháját, letette ~), kik nzntán a gyülekezetekben választott fönökök 
által liormányo:dnttak; vc;gre meghagyta, hogy a templomok és is-

') Cod. 'l'hevd. XVI. 10. l. :.!1. 
') U, o, XT. R. l. ·,n 
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leneknek szentelt egyéL helyek leromboltas!!anak, ezek helyére ke
resztet állittatván 1 és halálbüntetés mellett tiltván winden pogány 
szertartást. Ez eszélytelen buzgalmát azonban nem sokára mérsé
kelvén, nem engedte meg, hogy a zsidók megfosztas:~anak zsinagó
gáiktól vagy ékszereiktől s általában, hogy a zsidók vagy pogányok 
irányában mindaddig, mig békésen viselik magukat, bárminemü erő
szakoskodás gyakorolta~sék, vagy tőlök valami elvétessék, négysze
res visszafizetés büntetése alatt 1). 

Ezenkivül igen mértéklete:.~, tiszta és könyörületes volt; Pul
cheria ösztönzésére elbocsátotta az igen hatalmas Antiochus heréltet, 
elengedvén az adósoknak kincstári tartozásaikat 368-tól 407 -ig 2). A 
bünösöknek elenged te a halálbüntetést, mert : "könn y ü e g y em
b e r t m e g ö l n i 1 d e fe l t á. m a s z t a n i c s a k I s t e n k é p e s." 

A fejedelem emez erényeinek tevékenységgel és buzgalommal 
kellett volna pára sulniok. Theodosius, minthogy volt, a ki az ügye
ket helyette intéz te, semmittevéssel töltötte idejét; néha vadászott, 
gyakrabban rajzolt, vésett, külöuösen pedig könyveket másolt, mi 
által calligraphus (szépiró) nevet nyert. Ha kérelmek nyujtattak be 
hozzá, azokat másokra bizta, a rendeleteket pedig behunyt szemmel 
írta alá. Pulcheria a császárt eme hibájából meggyógyitani akarván, 
egy rendeletet iratott alá vele, melly a c~ászárnét neki rubszolganöül 
adá; észrevévén a tévedé;;t1 elpirult, de azé1't nem javult meg. 

Eudoxln. 
Leontius athenei bölcsésznek egy leánya volt, kit a vallásban 

és görög tudományokban neveltetett ; látván, hogy szép előmenetelt 
teszen, halálakor minden vagyonát fiugyermekeinek hagyományozta, 
a leány pedig alig kapott száz arany pénzt. "Szépséggel és érdem
mel, ugymond, olly sorsra fog sze1·t tenni, melylyel meg fog elé
gedni." Athenais (ez volt a leány neve), kit zsugori testvérei foly
vást boszantottak, Koustautinápolyba jött, felkérendö Pulcheria párt
fogását. Szarencséje volt, hogy Pulchet·ia ismervén öt, igen alkalmas
nak találta czélja. kivitelére, t. i. hogy Theodosius szivét és kezét, 
noha. már huszonnyolcz éves volt, megnyerje. A menyegzö megtar
tatott (421), és Athenais nevét a szent keresztségben Eudoxiára vál
toztatta 1 midön pedig egy leányt szült 1 augustának üdvözöltetett. 
Hálátlan testvéreit az udvarba hivatváu, öket consuiokká és főnö
kökké tette. Állapotának változása nem vonta öt el szakott tanul-

1) Cod. Theod. de lta-.;-el. - tlP Jnrlaúv - de christ. Mttnr. - de pagan·ia <>tc. 

>) li. o. X L 2~-
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mányaitól, süt iukább egy költői parapht·asist irt az ó-szövetséghez, 
továbbá szent Cyprián legendáját, egy dicskölteményt Theodosiusra 
a perzsákon nyert győzelmeinek alkalmából, egy, kétezer háromszáz 
negyvenhárom hutwéretü versből álló költeményt Krisztus élete fe
JöJ, Hornerból kölcsönzött szólarnokkal ( 0/ITJ(!UXEvrfla) : az akkori íz
lésnek megfelelő bizarr ruunka. Milly roppant gyakorlottsággal kel
lett bírnia, s milly jól tudnia a maeoni költő müveit, hogy azonnal 
képes legyen annak szólamait az eredetitől annyh·a eltérő értelem
ben emlékezet után leírni. Nagy türelem kellett hozzá valóban s 
milly haszontalan munka! 

Nem kevésbbé fényes, mint ajtatos zarándoklásra menvén a 
Szentfóldre, igen ~ok pénzt költött, többet mint Ilona, és sok erek
lyét szerzett. Antiochiában fényes trómól beszédet tartott a senatus
hoz, mellyben kijelentette, hogy a város falait tágitani s a közfürdö
ket helyreállitani szándékozik j ezért szobrokat állitottak tiszteletére. 
Visszatérvén Konstantinápolyba, ugy látszott, hogy férje gyöngéd
ségét arra akarta felhasználni, miszerint az a u g u s t a czímet tény
leg is megnyerje j Pulchet·ia azonban féltékenységböJ hálóba kerí
tette. Beszélik, hogy a császár egy rendkivüli nagyságu almát kap
ván, azt Endoxiának ajándékozta, ez pedig Paulinus udvaroncznak, 
kinek müvelt társalgásában többször gyönyörködött. Paulinus nem 
tudván, honnan kE·rült az ajándék, ezt, mint a császárhoz illöt, The
odosiusnak ajándékozta. Ez eltitkolván boszankodását és féltékeny
ségét, magához hivatta Eudoxiát, és azt kérdezte tőle, hova tette az 
almát? Eudoxia azt válaszolta, hogy megette, mire a császár előmu
tatván az almát, megszégyenítette j Paulinust azonnal kivégeztette, 
Eudoxiát pedig kegyéből kizárta. Erre J ernsalembe vonult, de itt 
sem talált nyugalmat és feledést. Saturninus palotaört, ki azzal biza
tott meg, hogy Eudoxia előtt kegyben álló két papot láb alól elte
gyen, meggyilkoltatta, miért büntetésül ruéltóságától gyalázatosan 
megfosztatott. Tizenhat évig élt mint számüzött ajtatosság és tanul
mányok között, miglcn 67 éves korában meghalt Jerusalemben (460), 
folyvást állitván, hogy ii és Paulinus ártatlanok voltak. 

Perzsa b?tboruk. 
Perzsiában II. :;apor után, ki Juliánnal báboruskodott, II. Arde

shir következett (380) j ezt III. Sapor váltotta fel, ki Theodoeiussal 
bará.tr lábon áltott (384-389); azután III. Varanes, ki egy lázadás 
alkalmával megöletvén, utána (399) l. Jezdegerd (Yezdedshird) kö
vetkezett, ki egyike volt Perzsia legnagyobb királyainak. A keresz
tényeket üldözte, mert AbdM püspök Susában azétrombolta a tüzegyik 
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templomát. Jezdegerdet birodii.lmatól megfosztotta Kersa:; (420), de 
IV. Varanes, az elüzött király fia, az arabok segélyével visszafog
lalta atyja trónját. Minthogy a má.gU1:10k öt üldözésre izgatták, a ke
resztények közöl .~okan Konstautinápolybn menekültek, hol Atticus 
püspök részéről jó fogadtaiáijban részesültek ; minthogy pedig a 
perzsa. követ a keresztényeket visszakövetel te, a c:oászár nemeslel
külegekképfelelt: "Ragadja ki öket karjaim közöl." A 
viszálkodások tehát, mellyek a két birodalom között már előbb a 
wiatt keletkeztek , hogy a perzsa ut·alkodú tnegtagadta bizonyos 
munkások vi~;:~zaszolgáltatását, kiket ö az a1·auybányá.kban használt, 
s több rúwai kereskedőt bántalmazott, folyvást növekedtek, miértis 
kitörvén a háboru (422), Theodoilius a hadsereget az alán Ardaburra 
bizta, ki a Tigris folyamou áthatolván Adjabene-t elpusztitotta 1 s 
Narsesen, kit ellene a perzsa kil·ály küldött (sze p. 3-án) teljes gyö
zelmet aratott'), ki e miatt Nisibiabc volt kénytelen bezá.rkozni. 

Erre Perzsia segélyére számtalan arab csapatok érkeztek Ala
mundar hires sheik vezérlete alatt, ki azzal dicsekedett, hogy nem 
csak Antiochiát, hanem Nisibis ostrornlóit is hatalmába keriti; az ara
bok azonban azokott könnyelmüségöknel fogva csakhamar futásnak 
eredtek (423); a tízezer válogatott harczoflt, kik magukat "halha
tatlanok "-nak nevezték, a rómaiak felkonczolták, ugy hogy a büszke 
Varanes kénytelen volt meghajolni, s száz P.vre békét kötvén, első 

feltételképen megigérte, hogy a keresztényeket többé nem fogja há
borgatni. Ezek irányában valószínüteg Acacius amidai püspök kel
tett benne szelidebb érzelmeket; ez ugyanis eladván egyháza edé
nyeit, az értök bejött összegen kiváltott kétezer perzsa foglyot, ki
ket a királyhoz küldött, hogy megmutassa neki, milly ~rzelmeket 
kelt az általa annyira üldözött vallás. 

A.rmenla. 
Pel'zsiától, mint fönebb említök (168. lap.), Armenia elvált, s a 

nemesek fegyverrel utasitották vissza a Sasaanidák igáját, mig a val
lás a néppel inkább a konstantinápolyi fejedelmeket kedveltette meg. 
Az örmények azonban soha sem egyesülhettek önmaguk között, söt 
inkább megszilárdult a keletieknek a nyugatiaktól való kiilönválása; 

1) Socrates beszéli (VIl. 19), hogy ennek hirét Konstantinápolyba, mdly 
175 fldr. mérfóldnyire fekszik a csata szinterétöl, hdrom nap alatt vitte meg bizonyos 
Palladius nevü liires futár, kirlll azt mondották, hogy olly e~~közt talált fel, 
me Ily által a r6mai birodalm~tt. ki~ All"mnnk vAit.o~t.11ttn. MoAt ngyanezt inkitb h 
lllmondhatjnk a gé!zkocsikról, 
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ezek, kik vallási ügyeikben a görög nyelvet és irmodort használtak, 
Arsacesnek engedelmeskedtek, tiszteletben tartván Arcadiust, mig a 
keletiek, kik szám szarint többen voltak, Kosroe, Perzsia híibérese 
által korn1ányoztattak. 

Ardl:lshir azonban, Kosroe unokája és utódjll, maga ellen inge· 
relte az urakat, kik üt art·ól vádoltá.k, hogy összeesküdött a perzsa 
király ellen, miért ez l.it méltóságátúl ünnepelyesen megfosztotir.ak 
nyilvánitotta (428). Ekként viszálkodásaik miatt többé nem voltak 
önálló királyaik; Arsu.ces c~aládja üü;zázbatvau ái Ul"lllkodás után 
alárendelt helyzdLe jutott, államai p'='dig Pt'r':<HI'lllt'IIÍR név alatt pro
vinciává tétetett. A keleti csá.szá1· aggodalwai cRakha war lecsilla
pul tak,- w időn Arsaces osztályrésze uelti át.•ugedtete t t, me Ily, mint 
alárendelt tartomány 1 egy con~t•s Armeuiae által kormányoztatott. 

A magusok ene megkisérlették a kereszténység kiirtását s he
lyette a tüz tiszteletének behozatalát, de minél kegyetlenebbül ül
dözte a keresztényeket a képmutató és dölyfös ll. Jezdegerd, annál 
szabadabbau gyakorolták valláHukat, s az iirmény püspökök Artaxa· 
tában zsinatot tat-tván, nyilvánosan tiltakoztak s a magusok okosko
dásait megczáfolták, kik azonban a hatalom által támogattatva, min
denütt mágly~~kat emeltek. A püspökök ene megrettenve a vallást 
és nemzetiséget fenyegető vt•szélytiíl, a polgárokat fegyverre száli
tották (450); de a fejtldclrnek nem mutatták magukat olly szilárdak· 
nak, mint a nemzet. Ez a fiatal Theodosiust hivta meg, de ennek ha
lála után Marcianus megujitotta a szövetségP.t Perzsia királyával, 
miértis az örmények többé nem számolhattak emberi segedelemre. 
Azért mégis hösileg harczoltak , és többször győztek is; 451-ki 
junius 2-án Avat·air !<ikságán csatára kerülvén a dolog, a perzsák 
győzedelme::~kedtek, s a gyötrelmek és vértanuk méginkább szapo
rodtak 1). 

Honorius még az ügyek eme fejleménye előtt meghalt. Theodo
sius magát Nyugat császárának czimezte; de János, a meghalt csá
szár primiceriusa vagyis fő titkára, már előbb Itália, Gallia és Dal
matia által császárává kiáltatta ki magát, s követséget küldött The
odosiushoz a végett, hogy ismerje öt el uralkodótársnak. A követek 
azonban gyalázatosan elüzettek, s a bitorló megbüntetése Ardaburra 
és fiára, Asparra, bizatott. Az elsö tengeren vezette a gyalogságot, 
a másik pedig a lovassággal a hegyek közöl előtörvén Aquilaját el-

1) A keresztéuy Arméui>t ll.zadáMát Zoroa•ter t.1111H l'll~.n n~ örmény Varta· 

he<l Elillsn• irt11 le, • Har11he•l Gerg·ely apát fordította. 
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foglalta. A vihat· szétszórta a tengeri hadat s Ardabur mint fogoly 
Ravennába hurczoltatott ; itt azonban korántsem csüggedvén el, 
ügyekezett magának a helyőrség között párthiveket szerezni1 s mi
dőn már a dolog jól el volt intézve, meghítta Aspart, ki ha nem is 
csoda segitségével, mint mondák, de mindenesetre csodálatosan ke
resztülhatolván a Pó mocsárain, Ravennát meglepte (425) 1 melly 
rövid ellenállás után kapuit megnyitotta; Jánosnak jobb keze levá
gatott, ázután pedig egy szamáron meghurczoltatván 1 ar. aquilejai 
circusban lefejeztetett. 

lll. Vnlentlnllln. 
'l'heodosius ekkor az egész birodalom urává lett; de, mérsé

keltségböl vagy hanyagságból-e, Nyugatot Valentinián nevü unoká
jának, Constantius és Placidia fiának adta, nyugati Illyricum kivete
lével, melly a barbárok által elpusztíttatott; sőt hogy a két biroda
lom egymástól még inkább elvli.lasztassék, meghagyatott, hogy a tör
vények ez órától fogva csak azon birodalomhan bi~janak érvénynyel, 
a mellyben hozattak. 

III. Valentinián Augustus, Li ci nia- Eudoxia, I I. Theodoeius leányá
nak jegyese s a félvilág ura, még alig volt hat éves, miértis anyja 
gyámságára bizatott ; a két birodalom e sr.erint, mellyeknek erőtel
jes kormányzatra lett volna sziikségök, két asszony kezei közi·itt volt. 
Placidia, ki erőt·e és üg·yességre nézve flokkal alantabb állott keleti 
nőrokonainál 1 huszonöt éven át kormányozta fiát, kit valószinüleg 
szándékoRan tunyitott el puha nevelés és az által, hogy távol tartotta . 
a férfias foglalkozá~októl ; mig ö maga nem volt képes a féket tar
tani, vagy azt ügyes kezekre bizni. De azért mégis talált két derék 
hadvezért, kik ügyesen forgatták a kardot: Aetinst és Bonifaciust. 
Az elsö Alsó-Moesiában sziiletett egy olasz nötöl, ki a scytha Gau
dentiusnak, a lovasság vezérének volt felesége j még igen fiatal ko
rában katonai pályára lépvén, a barbárokkal társAlkodott mint ka
tona és kezeR. Bonifacius s~intén kittintette magát a kormányzatban 
és a harcztéren, és sikerülvén Afrikát meghóditania, annak kormány
zójává tétetett j megvesr.tcgethetlen igazszágszeretete és szeplötlen 
jámborságánál fogva kedvessé tette magát a hadsereg és a nép előtt, 
nem különben a keresztények és sz. Ágoston elött is ajtatossága ál
tal. Busla.kodván feleségének halála fölött, eltökélte, hogy szerze
tessé leszen, szándékától azonLan ::~z. Ágoston által eltér.ittetvén, egy 
ariá.n nöt vett el. 

E két hadvez"r egyetértése a birodalmat ha nem is helyreálli
tani, de legalább némileg támogatni mindenesetre képes lett volna, 



mig ellcnségeskedésök azt megingatta. A mult zavargások alkalmá
val Bonifacius Valentin i án pártját fogta, mig Aetius a bitorló Jánost 
segitette, s hatvanezer hunnt fogadott szolgálatába. Midön János 
ügye megbukott, Aetiusnak kedveztek, mert féltek tőle; ennek kö
vetkeztében mc'gnycrvén a császárné kegyét, önmagát akarta föl
emelni Bonifacius megbuktatásávaL Szándékának valósitása végett 
rábeszéli Placidiát, hogy hivja vissza Bonifnciust Afrikából, mig ezt 
alattomban arról értesíti, hogy ha a parancsnak engedelmeskedik, 
fejét veszti. Ez tehát a helyett, hogy a kormányzóságot letenné, 
harezra készül, Placidia öt lázadónak nyilvánítja s megerősödik a 
hütlcn minisztere által keltett gyanúban. 

Minthogy Bonifacius nyiltan kitüzte a lázadás zászlóját (429), 
a kevés fegyelmezetlen afrikai csapattal nem érezte magát képesnek 
visszaverni a rendes hadsereget; miértis meghítta Genseriket, a van
daJok királyát, Godegisei fiát, megigérvén1 hogy állandó lakhelyet 
fog neki engedni Afrikában. 

A vandalok Afrikában. 
Habár a góthok visszavonulása után a rómaiak Spanyolország 

nagy részét visszafoglalták, a vandaJok mégis megtartották Galiziát, 
honnan gyakran megtámadták öket Haeticában; késöbb elfoglalván 
Sevillat és Carthagenát, hajókat keritettek hatalmukba, mellyeken a 
Baleari szigetekre, a futó spanyolok menedékhelyére törtek. Boni
facius meghivása nagyon is ínyére volt Genserik királyuknak, ki ala
csony termetü férfi volt és sánta a lóról lebukás következtében, a 
mellett azonban gondolkozó volt,. a fényüzést megvetette, keveset 
beszélt, könnyen megharagudott és szeretett viszálkodni 1). Miután 
ez a svéveket, kik Spanyolországhan vágytársai voltak 1 teljesen 
megtörte, népét átvitte Afrik:iba, minthogy hajókat szivesen adtak 
neki a spanyolok és Bonifacius. Mintegy 50,000 emberből álló had
sereg élén állott, melly szüntelen Rzaporodott az elégületlenekkel és 
a kóbor mórokkal, kik az ország bensejéből jöttek, hol öket a Ró
mától való félelem féken tartotta. A sok donatista, kik lelkileg egy 
zsinat, testileg és vagyonilag pedig az egymásután következő csá
szári rendeletek által kárhoztattak, szintén fegyvert fogott, megujitva 
a circumcelliók borzalmait; s a vandal királyhoz csatlakozva, ki el
lensége 'Volt a katholikusoknak, a leghatalmasabb eszköz voltak arra, 
hogy azon tartomány a birodalomtól elszakittassék. 

·Ágoston felhasználta püspöki és baráti tekintélyét, hogy lehe· 

') Jornandes .. D~ rebu~ rJ'licia, c. 33. 
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:->zél je Bonitaciust az esztelen boszuról: "Ki hitte volna, hu gy mig 
Bonifacius e tartományt olly nagy hadsereggel és hatalommal kezei 
között tartja, a barbárok olly gyorsan előrehaladni merészkednének, 
olly nagy tért, annyi lakhelyet elpusztitva? ... Ne engedj azon ki
sértésnek, hogy te is egyike légy ·azon ostoroknak, mellyekk~l Isten 
azokat veri, kiket büntetni akar ; gondold meg, hogy ö örök bünte
téseket tart fenn a gonoszok számára, miután öket mások megbün
tetésére használta. Fordulj Istenhez; tekintsd Krisztust, ki annyi jót 
tett, s olly sok bajt szenvedett. Azok , kik országába be akarnak 
jutni, szeretik ellenségeiket, jót tesznek azokkal, kik öket gyülölik, 
és imádkoznak üldözöikért. Ha jótéteményeket nyertél a római bi
rodalomtól, ámbár csak földieket és mulékonyakat (mcrt hiszen nem 
adhat mást, mint a mije van), ne fizesd vissza a jót roszszal ; ha el
lenben csak igazságtalanságokat tapasztaltál, akkor se adj vissza a 
roszárt roszat. E két föltevés közöl mellyik legyen az igaz, nem aka
rom keresni, s ez ügyben nem is hozhatok itéletet, kereszténynyel 
beszélek s azt mondom neki: "Ne fizesd vissza roszszal a jót, hanem 
jóval a roszat." 

Ezalatt, mig Aetius távol volt, Bonifacius barátjai közbeléptek 
az egyetértés helyreállitása végett, és fölfedezték Aetius álnok leve
lét. Bonifacius eljött, hogy fejét egész_ tisatelettel Placidiára bízza, 
Carthago és a római helyőrségek, ujolag kötelességeik teljesítéséhez 
láttak; a szerenceétlenség azonban megtörtént, s ámbár az eszélyes 
Bonifacius óriási összegeket ajánlott is fel Genseriknek, hogy vonul· 
jon ki Afriká.ból, ez rá sem hallgatott, s többé nt>m mint szövetséges, 
hanem mint ur dult Afrikában; megvervén Bonífaciust, ki egy bün
bánó vitézségével harczolt, szabadon elözönlötte a tartományt, s csu
pán Carthago, Cirta és Hippo állottak ellen (430). Azon hét tarto
mányt, mellyek rendkivüli termékenységök miatt Róma és az emberi 
nem magtárainak neveztettek, a barbárok leírhatlan dühhel elpusz· 
titották, mindenkit kor és rangkülönbség nélkül felkonczoltak, aszölő 
és olajfa-ültetvényeket kitépték, és, ha a borzalom nem tulzott, a fog
lyokat az ostromlott városok előtt konczolták fel, hogy a tetemeikből 
felszálló büz a levegőt megmérgezze. 

A hetvenhét éves Ágoston, ki szemtanuja volt eme pusztitások· 
nak, mindenkit bátorságra és szeretetre buzditott parancsai- és pél· 
dájával. Lefestvén a haza veszedelmét, azt it:ia a püspököknek, hogy 
midön az ellenség közeledik, ne hagyják el egyházmegyéiket, hanem 
csak a néppel és a nép után; legyenek jelen a veszedelem amaz 
utolsó pillanatában, midön a nép a templomba tolongván némellyek 
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ket·esztséget, mások bünbocsánatot, mindnyájan pedig vigasztalást és 
égi segélyt kérnek. Annak, ki önzését és félelmét azzal palástolta, 
hogy magát a nép számAra akarja fentartani, igy felelt: "Miért ten
nők fel, hogy a közös veszedelemben az ellenség kardjától minden 
papnak el kell vesznie, és nem a világiaknak is ; vagy miért remel
hetnök, hogy megm:uad egynehány világi,. kiket egynémell y pap se
gélyben részesitene? De ha vitatkozniok kell Isten s:~~olgáinak, hogy 
megtudhassák, ki fusson el, ki maradjon, nehogy az egyház, papjainak 
futása vagy halála miatt egészen üresen maradjon 1 ezen vitának 
sors által kell eldöntetni, melly meghatározandja, ki fusson el és ki 
maradjon." 

Agoston nem hagyta el Hippót, s midön Bonifacius oda mene
kült, a vandaJok a sze nt föpap iránti tiszteletböJ kimélték a várost 
ki a város lakóit védelemre é!> bünbánatra buzdította, mig végre a 
sok rázkodtatás között meghalt, a nélkül, hogy láthatta volna az 
afrikai müveltség végső bukását. 

Ama város, Afrika kereskedelme- és müveltségének egyik köz
pontja, két halmon feküdt, mellyek szinházakkal, palotákkal, isko
lákkal, zárdákkal é~ templomokkal voltak megnépesitve j az egyik 
halom tetején Numidia királya.inak palotája emelkedett; oldalvást 
nyugat fe lé P-gy négyszegletü épület di11zlett, mellyet Ágoston a sze
gény~k lis betegek számára építtetett, s hétsoru boltozatokon nyugo
dott, mellyek mindmegannyi viztartók voltak 1 mellyeket szükség 
esetében ki lehetett nyitni s igy védelmül ~zolgálhattak. A város ti
zennégy hónapig da('zolt 1\Z ostrommal. Placidia érezvén ama tarto
mány fontosságát, segítségül hivta a keleti császárt, ki Aspart kitl
dötte el h:üalmaR sereggel, ez. által azonban csak meg borzasztó bb lőn 
ama csatavesztés, mellyet a rómaiak a móroktól szanvedtele Boni
facius kétségbeesve futott el ama földről, mcllyrc annyi szerencsét
lenséget hozott s RaHnnába érkezvén, Placidia részéröl tisztességes 
fogadtatásban részesiilt, patriciussá és a római seregek fővezérévé 
neveztetett ki. Aetius, kinek befolyását ármánykodá:;~ának fölleple. 
zése legkevésbbé !rem csökkentette, megboszankodván eme kitünte
tések miatt, nlÍntha ezek által ö meggyaláztatott volna, egy barbár 
csapat élén előállott, s annyira sülyedt már a bit·odalom tekintélye, 
hogy Bonifacius t fegyveres kézzel megtámadta ( 43i). Ez győzött, de 
egy sebben nem sokára meghalt, megbocsátván Aetiusnak s azt ta
nácsolván gazdag fdeségének, hogy menjen hozzá nöiil. Aetius meg
elégelvén a boszut, Pannoniába vonul vissza a hunnok közé, kikkel 
alattomban folyvást összeki"ittetésben állott j késöbb bizto~ittatván 14 
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kegyelemről, visszatért, sa csá.szarné öt, csókolván azon kezet, mely
lyet le nem vághatott, patríciusi méltós:igra emelte. 

Az elpusztított Afrikát csak polgárai védelmezték, kiket· a sok 
vé1·engzés megtizcdelt. Genserik háborgattatva unokái által, kik öt 
meg akarták fosztani a parancsnokilágtól, ezeket anyjokkal ~gyütt 
megfojtatta; az ujoRan felmeriilt ÖFlszeesküvéscket, mellyek azok 
megboszulása vagy más nagyravágyók fölemelése· végett keletkez
tek, vérbe fojtotta. Ezalatt a numidák, mórok, donatisták és katho
likusok folytonos czivakodásban lévén egymással, nem voltak képe
pesek a bitorlót elűzni, de egyszersmind nem engedték meg, hogy 
uralmát megszilárdithassa. Genseriknek, ki majd ármánykodást 
majd ismét vitézséget használt, sikerült a császárt békére birni, évi 
adót s k~zesül Hunnerik nevü fiát igérvén (435. febr. ll); fiát azo.n• 
ban csakhamar visszanyerte s a védtelen Carthagót megtámadta. 

Ezen város, melly a Scipio által hiába elátkozott romok közöl 
emelkedett, nagyszerűség- és gazdagságra nézve vetélkedett Anti
ochiával és Alexandriával; sanatusa az által, hogy a helyhatósági 
szabadságClt a római proconsui ellen védelmezte, egész Afrika tisz
teletét megnyerte. A kereskedelem ismét virágzáara emelkedett, a 
mennyiben ez valameily azoigavárosban lehetséges; a tömegesen ide 
sereglő idegenek csodálták a palotákat, a téreket Fl a fényes templo
mokat, mellyek V i a C o e l e s t i s-t ékiték, továbbá a bankárok 
utczájának aranyát és márványait; a szinházakban a latin muzsák 
mestermüvei és a görögök utánzatai adattak elő; az ékesszólás és 
bölcsészet több iskolában taníttatott. Hannibal hazája vetekP-dvén 
Scipióéval a tudományban 1), Afrik a i M u B a czímet nyert azon 
buzgalom miatt, melylyel lakói a tudományokat müvelték, tömegesen 
tódulván a nyilvános térre azon szónokok vagy sophiaták meghall
gatása végett, kik so,rárogva ohajtották a tudományos város dicsé
retét 2). 

Genserik ezt elfoglalván, eleinte katonáinak kapzsiságára 
hagyta, azután pedig ö maga fosztotta ki egészen rendszeresen (439. 
okt. 13.), maga elé hordatván az összes ékszereket és drágaságokat. 
Lakását e városban ütötte fel, körötte pedig a vandaJok nagy része, 
nyolczvan csapatban, mellyek egyenkint száz emberből állottak ve-

l) Duae tantae w·be~, lotinarum liUerm"Um artificea, Ronaa atque Carthago. 

Ss. Ágoston. 
2) Qua~ autern llUtior laU6 aut ~ertior, quam Carthagin.e bene dicere. uhi Iota 

civitll8 e1-uditiasimi utis t Apulejas, Florid. rv. 
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zérökkel együtt; erre az eröditrnényeket leromboltatta, nehogy a 
benszülöttek menhelyre ialáljanak. Elfoglah·án Byzacene, Numidia 
és Getulia legtermékenyebb részeit, ezeket Tripolistól Tangerig övéi 
között osztotta fel, s a régi birtokosokat rabszolgákká tette, vagy 
reájok, ha épen birtokaikat nem tetszett a győzönek közvetlen elfog
lalni, borzasztó terheket rótt. 

Semmi más hóditás nem volt annyira káros Italiára nézve, mert 
ezáltal a senatorok elvesztették Afrikában fekvő gazdag öröksége
iket, a kincstár Gildon mérhetlen hagyományát, a nép pedig meg
fosztatott a gabonától és olajtól, mellyet onnan nyert. Ennél fogva 
tehát szivökön feküdt a császároknak Afrika visszas~erzése; Gense
rik azonban, ki ép olly ravasz volt mint vitéz, eze1· lessei vette kö
rül mindcn lépésöket, s miután olly hajóhad birtokába jutott, melly 
Carthago jobb napjaira emlékeztetett, Europa felé indult, Siciliát 
megtámadta, Palermót elfoglalta, s a lueaniai partokon is többször 
kikötött. 

Afrika jobban elpusztult, mint bármelly más tartomány, mert 
a vandalok vadságán és a mórok folytonos kalandozásain kivül Gen
serik még a császárral kötött látszólagos béke alatt is folyvást tá
masztott ellene ellenségeket, nehogy kizavarja még nem eléggé szi· 
lárd birodalmából ; azonkivül barbár vadságához még theologiai 
szörszálhasogatások is járultak, meg akarván hamisitani a katholi
kusok hitét; e miatt sokaknak ki kellett költözniök, kik Italiában és 
Keleten szétszóródva, szánandó képet nyujtottak, s mindenütt bor
zalmat keltettek an1a, kegyelmet nem ismerő nép irányában. 

A közös nyomoruságnak némelly részletei is tudomásunkra ju
tottak. Coelestianus, gazdag senator, idegen tartományba menekült 
csl!.ládjá.val és szolgáival, hol koldulva kellett életét tengetnie; sze
rencsétlenségét mindazonáltal azon erővel türte, mellynek nincs szük
sége földi gazdagság- és jóllétre. Mária, a hires Eudemon leánya, 
syriai kereskedöknek adatott el, kik ismét Cyrusban adták el; egyik 
szolgálója soha sem távozott mellöle folytonosan azon tisztelet és 
szolgálatkészséget tanusitván irányában, mint hajdan a jobb napok
ban; ezen érzékeny ragaszkodásból végre nyomára jöttek a fogoly 
nő magas állásának, s a helyörség kifizette a váltságdíjat. Theodore
tus püspjjk erre a diaconissák közé vette föl, mignem értesülvén, hogy 
atyj~ tisztességes hivatalt nyert a nyugati tartományokban, vissza
ment hozzá, utközben egyik püspöktől a másiknak ajánltatva. 

VII. 1~ 
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TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

A Hunnok. 

Olly különös s egyszersmind kevés az, mi a hunookat illetőleg 
tudomásunkrA jutott, miszerint okvetlen kellett, hogy e n~p sorsa iz
gatottsá.gban tartsa a tudósok és nem tudósok kíváncsiságát. Ezen 
kiváncsiságnak s az ujságvágynak akart eleget tenni Deguignes, 
midőn a mult században azon állitással lépett fel, hogy a hunnok azo
nosak a Jung-nu vándor néppel, melly Chtna határai mellett lakván 
azt folytonosan fenyegette j és melly onnan visszanyomatván Euró
pára tört, és Rómát bántalmazta, miután előbb Pekinggel ellenséges
kedett 1). 

Ez elmés állitás tetszett a kortársaknak, de a könyvek bővebb 
ismerete ellenkezőnek mutatta azt ki a nyelvek rokonságával és 
a történetteL Az északi jung-nu-k a chinaiak által az Irtisch forrá
sainál szétszórattak (91 ?) j maradványaik nyugat felé vonultak Sog
dianába hatolandák j azonban megakadályoztattak, s kénytelenittet
tek yue-po név alatt Cu-cse északi részén megtelepedni. Késöbb 
észak-nyugat felé nyomultak, s ugyanazon néven a kirghizek földé
nek azon részét lakták, ruellyet az Ulo-to és Alghin-to hegyek mct
szenek keresztül. Eleintén békében éltek, késöbb harczba kevered
vén a juan-juanokkal, szorgalmazták a go ei-ket hogy amazokat ke
letről támadnák meg, mig ök nyugatról müködnének (148). Itt egy
szerre megszakad történetök ; s ruiként a világból eltünt hősök igen 
alkalmas anyagúl azoigálnak csodás regényekre, ugy e hallgatagság 
elősegitette az ö, Európábaui rögtöni főlléptetésöket Valens idejében. 
De, miként mondám, a jung-n u-k neve már yuepo-ra változott j Era
tosthen es pedig a hunnok ( ovvvot) egy törzsével a Kaspi-tengertől 
nyugatra, és az albánoktól északra találkozott Krisztus előtt 200 év
vel, tehát azon időben, midön a yue-po-k még mindig északi Chinát 
nyugtalanitották. Lehetetlen ennél fogva a hunnokat a mongolok, 

1) Hisloire gen. du Huna, des Turca, des Mogola. etc. Párizs 1766. 4. vol. 
Ellentmondottak neki: Gcbhardt (Magyarorság történetében I. 187), Klaproth, 
Remusat s azóta Kelet törtllnetének minden írlrkészöje. Azonbim Remusai és 
Saint-Martin azonositották a getá-kat éa asi-kat a yne-ti és osi népekkel , mely
lyek a chinaiak évkönyveiben mint szökék emlittetnek. A budda országok egy 
törtEinetc szerint, 600 köriil harczban találjuk a yue-ti-l(et az Indus partj !ln lak<;\ 
llérekkel1 mire Bnrlih ~mny ''"':·''-':jr\nel( birttsa adott alkalmat, 
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tatárok és törökökkel összezavarni, mig ellenben sok érveink van· 
nak, mellyek öket azon törzszsel rokonitják, melly most Európának 
északkeleti, Ázsiának pedig északnyugati részét foglalja el, s mely
lyet egy csekély töredékéről finn-nek nevezünk 1 meJlyet azonban 
helyesebben nevezhetnénk uralinak, mert az Ural hegységektől ke
let és nyugatra telepedett meg. 

Az egykorú krónikák szerint is a hunnak rokon nép az ava
rok és magyarokkal, s tulajdon-neveik, ulik egyedül maradtak fel 
nyelvükböl, az utóbbiak nyelvén értelmezhetők t). Ha az arczszőr 

hiánya, a disznó szemek és belapúlt orr a kalmukokra emlékeztet
nek, nem kell felednünk, hogy ez ismertető jegyek északi Ázsia sok 
nemzetcinél feltalálhatók, és névszerint a mi időnkbeli voguloknál, 
melly nép a keleti finn-ek törzséhez tartozik. A törökök, szlávok és 
németekkeli összevegyülés annyira megfinomította e fajt, hogy, mint 
hiszszük, az avarok és magyarak szép nemzedékének adhatott létet. 

Idöszámitásunk első századaiban inkább délre lakott mint je
lenleg, s előbbi időkben egészen a Fekete-tenger partjáig kiterjesz
kedett, összezavartatva annyi más népekkel együtt a Scytha tág el
nevezés alatt. Ázsia közepéböl különféle vándor népek az Uralok 
termékeny vidékein keresztül törtek be Európába, s némellyek meg
állapodván az utban, a finne-kkel keveredtek össze, uj nyelveket és 
nemzeteket alkotván, mellyek vagy megmaradtak fogadott hazájuk
ban, vagy pedig más keletiektől nyomatván Európa felé irányzák 
lépteiket 

Dionysius Periegetes, ki a hunookat tulajdon nevökön említi 
(Ovwot) 1 öket, rniként Eratosthenes is, a Kaspi-tenger nyugati part· 
jára helyezi a scythák, kaspok és albánok közé; Ptolomaeus a bas
tarnak és roxolanok közé vagyis a Boristhencs (Dnieper) mindkét 
partjára; Zonaras pedig arról értesi t, miszerint Carus császár 284-
ben egy) a hunnak elleni hadjáratban öletett meg. 

1) A szószármaztatflsi bizonyitékok kevés érvénynyel bírnak, ha elszigetel• 
tek. Bergman (NfJ'madische Streifereien unter den Kalmuken. Riga 1804. vol. 1. 
pag. 129.) Attila atyja, M u n z ak nevének gyökét eme mongol szókban mu= 
rosz, tzak=idö, találja i Attilát ö Etzel-re változtatja, melly szó valami fölsége
set jelent. Hasonlóan, aöt még kovesebb eröltetéssel fejthetök meg magyar nyel
ven. A.ttila=aczél. Munzak=men!ség. Különben az Attila név leszármaztatható 
volna még e gyöktől is atta, atti, aetti, mi sok ázsiai nyelvekben birót, f'ót, ki
r/Llyt tesz i honnét Attalus marcowanni. király, pergamusi Attalus, mór Attalus, 
~cytha Atea, Atalarik, Etícon, sat. nevek szflrmaznak. Mások a Bleda, Balamir, 
Munzak neveket a szláv Blad vagy Vlad, Bolemir1 Muzo~ nevekben keresik. 

Hl* 
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Tehát, mielőtt még az indo-germán nemzetekre ütöttek, s a Fe
kete-tengertől n. Dunáig foglalásokat tettek, azután pedig a birodalom 
tartományait árasztották volna el, már jóval előbb ismeretesek voltak. 

Ezen, az indo-germán faj elött ismeretlen népek megjelenése 
által felriasztott képzelődő tehetség, nem tudván magát tájék?zni, 
meaéhez folyamodik. E szerint Filimer, a góthok királya övéi kö
zött néhány a l r u n n t födözvén fel, tniként gó th nyelven a boszor
kányokat nevezik, azokat egy puszta tájra üzte, távolra tartózkodási 
helyétől. Itt velök gonosz szellemek találkoztak, mellyekkel közö
sülvén szülték volna a kicsi, borzasztó kinézésü s az emberekhez 
pusztán csak beszélő tehetségök által hasonlitó hunnokat 1). Ammi
anus Marcellinus páratlanul kegyetleneknek irja le ; alig hogy megszü
lettek, arczuk izzó vassal sebesíttetett össze, hogy szőr ne néljön rajta, 
s igy a heréltekhez hasonlitottak; egyébiránt zömökek voltak, tag
jaik erősek, fejük nagy, válluk széles annyira, hogy hátulsó lábaikra 
felemelkedett vadállatokkal, vagy azon alakokkal (Kariatyden) le
hetett volna őket összetéveszteni, minökkel a gerendázatot azokják 
támogatni. 

Mások arczukat inkább két lyukkal, mint szemekkel ellátott 
formátlan hús-tömeghez hasonlitják ; habár kicsinyek de erősek, 

vállaik szélesek, fejöket magasan hor~ják, bámulandóan lovagolnak, 
s meaterileg kezelik az ijat és nyilakat 2). Vadászat alkalmával, mi 

1) Jornandes, De reb. geticis. 
') J ornandes ezen Jeirásával meg~gyezik a Sidonius Apollinarisé, ki 4 72-

ben clermonti püspök volt, s ki II. énekében 245-262 vers. igy énekel: 
Gena animia membriaque minax ; ita mdtibua ipaia 
Infantu•n 8'UU8 horro1· ineat ; Oon.aurgit in arctum 
Massa rotunda caput ; gentinia sub fronte cavernis 
Visua adest, oculia absentibus ; acta cereb1i 
In cameram vix ad refugoa lux pervenit orbes ; 
Non tamen et clausos, nam fornice non apatioso 
Magna vident spatia, et mafm•is luminis usum 
Perapicua in puteis compensat puncta pmfundia. 
Tum ne per malas excrescat fistula duplex, 
Obtundit teneras circumdata fascia nares, 
Ut galeia cedant. Sic propter proelia natoa 
Maternus deformat amor, quia tensa genarum 
Noo interjecto fit latior area na"o. 
Caetera para est pulchra vit·is. Btant pectora vasta, 
Insignea humeri aubcincta BUb ilibus ali!U8, 
Forma quidem pediti media est, procera sed extat 
Si cernas e quitea, aic longi 11aepe putantur 
{ii aedeant. 
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kedvencz szokásaik közé tartozik, egy fehér szarvast üldözvén, né· 
hányan a Maeotis taván általmentek, s igy megismerték a scytbák 
tartományát; s azt hivén, hogy természetfölötti módon mutattatott 
meg nekik ez ut, rábirták honfitársaikat az ekként felfödözött vidé
kek megtámadását·a. Valóban ugy tettek, s részint legyőzték a talált 
népeket, részint megfutamitották borzasztó kinézésökkel. 

Vadak módjára éltek, étkeiket sem tudták elkészíteni, s meg· 
elégedtek a nyers gyökerekkel, vagy állati hússal, mit a nyereg alatt 
tartva pállitottak meg. Hadi foglyaik müvelték mezöiket és őrizték 
csordáikat: sem házakhan, sem knnyhókban nem laktak, minden 
keritett helyet mint. sirt teh:intettek, s kevésbbé biztosaknak érezték 
magukat födél alatt. Gyermekségüktől fogva megazokták a hideget, 
éhséget, szomjat, tartózkodási helyöket gyakran változtatták, melly 
változkodások alkalmával öluiik által vont szekereken szállitották 
tova gyermekeiket és a nőket, kik férjeik számára ruhákat varrtak, 
s ápolták a gyermekeket. Ruházatuk vászon vagy nyestbőrökből ál
lott, miket mindaddig le nem tettek, mig rongyokban le nem szaka
dozott róluk. Fejükön sisakot, lábszáraikon kecskebőr ruhát visel
tek, csizmá"jok annyira nagy és súlyos volt, hogy ját·ásukban is aka· 
dályozta öket, a miét·t is igen ritkán szálltak le lovaikról, hanem 
egész nap és éjjel vagy nyugodtan ültek rajtok, vagy lovagoltak; 
azokon ettek, tanácskoztak, ittak, söt még aludtak is, lovaik nyakára 
hajtván fejöket. Elleneikre iszonyuan ordítva törtek, s ha ellentál
lásra találtak, visszafordultak, de majd ismét villámsebességgel ro
hanva támadtak, mindent leverve, mit eiül utól találtak. Sebei! roha 
muk vagy futásukban nyilakat lödöztelt, mellyek vége csont, de olly 
kemény és gyilkoló volt mint a vas; közelről egyik kezökl•en kard
dal, a másikban hurokkal harczoltak, mellyel elleneiket magukhoz 
rántották; és senkinek sem volt szabad megkezdeni az öldöklést, 
mig valameily előjogos családból való lovag példát nem adott. Né
mellykor a nők is harczoltak. Egy század lefolyt már hogy Euró
pába érkeztek, és mégsem volt fogalmuk az irás mesterségéről. 

Ezen népek különféle törzsei Balamir király vezérlete alatt 
(376) a Volga és l\'laeotis par~jairól kiindulván meghódoltatták a ve
lök rokon akatsirok törzsét, s ezek kelegyesülve megtámadták a Don 
mellett1 alánokat '), a kik is legyözetvén a hunnokkal társultak e az 
ostrogóthok bit·odalm:ll'a iitöttek (1G9 lap.) 

l) Klapr{lth megmutatja, miszerint az al!nok neve hasonértelmü az assi
Uval, s hogy azonosa){ a régi médoktól leszármazó osseti-kkel. - liecherches 

aur les émiymlion.~ tk9 penpln, Pllri?.R 1826. 
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Ezek királya Nagy-Hermanrich, ki sok hóditásaiért Nagy-Sán
dorral tétetik párhuzamba, midön öregségében ez uj és rettenetes 
ellent megérkezni látta, a megszégyenülést öngyilkossággal előzte 
meg. Utóda Vitimer ellentállván Erac mellett megöletett. AthaD,_arik, 
a tervingi góthok királya is megfutamíttatott a Dniester mellett; 
ekként az ostrogóthok szétszórattak vagy meghódoltak, a visigótbak 
pedig a birodalomba kéredzettek be, ott hagyván a hunnaknak or
szágukat északra a Dunától, holmásfél század óta laktak, és melly 
ekkor központjává lett egy uj államnak, mclly hetvenhét évig volt 
fenállan dó. 

Még itt a hunnok nem akartak megállapodni; Balamir felbáto
rittatva a jó süker által pusztította a római tartományokat, és sok. 
várost összerombolt, migneru 19 font arany (20,000 frank) évi adó 
igérete által lecsillapíttatott (387). Követte öt a kormányban Uldin, 
azután Dónát, ki meggyilkoltatott (412); s a rómaiak nagyobb meny
nyiségü aranynyal voltak kénytelenek Karaton fenyegetéseit ártal
matlanokká tenni. Ez időtől fogva ismételve beavatkoztak a biroda
lom ügyeibe j mintegy tizenkét évvel utóbb (425) Roila a Dunán 
tulra vezette öket, pusztította 1'hraciát, s Konstantinápolyt fenyegette; 
azonban seregét a dögvész pusztította, öt magát pedig a villám suj
totta agyon. 

Rua vagy Ru gula (430?) II. Theodosiustól 350 font arany 
(370,009 frank) évi adót kapott, hogy nyugton maradjon j de midön 
meghallotta, hogy a Duna mellctt lakó amilzurok, itimarok, tonosu
rok és boiskok a rómaiakkal frigyre léptek, követet küldött Theodo
siushoz az egyesség felbontásával fenyegetvén öt, ha e népektől el 
nem válnék, s azokat vissza nem parancsolná elhagyott lakhelyeikre. 
Lehetséges, hogy erre Aetius ösztönözte öt, ki nála keresett menedé
ket: de alig hogy uj szerzödést kötött III. V alentiniánnal, meghalt 
(433) s fejedelemségétkét unokája Bleda és Attilára, az Is t e n os t o
r á r a hagyta. 

Ez iszonyu embert tekintve kisértetbc jöhetnénk azt hinni, hogy 
nem is történeti személy, hanem csak mesealak, jelképe a megmér
hetlen rombolásnak, ha annyian nem emlékeznének róla, s ha Priscus 
maga is nem látta volna 1). Uralkodásának kezdetén megrémiti II. 
Theodosiust, ki 700 font arany évi ndb árán vá:;árol töle meggyalá-zó 

1) Priscusnak 449-beni igen érdekes követsége le van irva -a .Byzantinae 
historiae scr1:ptorea" czimü munka 1-sB kötetében illy czim alatt E• -r:-~~ Íri-r:o(/tu~ 

:IT('•>•ov í'fi-r:oí'o~ xcu l1úy•t\'1:'~q_; <le 11~ eleje zavart é~ bevégzetlen. 
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békét, azonkivül m<>gnyitja neki a Duna partjáni kereskedést, s ki
szolgáltatja a római birodalomba menekiilt minden alattvalóit, kiket 
midön visszanyert, B kik közt néhány, királyi családból származott 
ifjak is voltak, Attila keresztre feszittette. Miután a birodalmat ek
ként megalázta !:! azzal kénye kedve szerint bánt, ekkor az Európa 
közepében letelepült vagy vándorló küWnféle nemzetii barbárokat 
ostorozza. A gepidá.k, ostrogóthok, svevek, alánok, quadok, marco
mannak önkényt vagy kényszerítve III'Hlolnak neki, ki az egész vi
lágnak mint egy rém.e, birodalmát a frankoktól a skandinavokig ki
terjeszti. Egész sereg ki1·ály udvarol neki, 700,000 harczos várja in
tését, melly kijelölje az országot, hová az Isten boszuja hivja öket. 

Rút kinézés, olajszin Mr, nagy fő, lapult orr, kicsiny bemélyedt 
szemek, kevés ször az állan, göndör haj, zömök izmos test, büszke 
tartás és nézés, mint olly emberé, ki magát környezőinél fensőbb

nek érzi, igy irják le Attihit. A harcz neki élete volt, de azért tudta 
magát fékezni j szigoruan megkivánta az igazságot, s illyenül saját 
akaratját tekintette : azonban a könyörgök iránt megkérlelhetőnek 
mutatta magát, s kegyes volt azokhoz, kiket frigyébe fogadott. Nem 
bizakodván a puszta eröben, babonákhoz folyamodik, mellyek a köz
népet elvakitják, - Egy üsző legelés közben megsebzi a lábát j a 
pásztor csodálkozva keresgél a fúben, s egy kardnak kiálló hegyét 
veszi észre, mellyet kihúz s Attilához visz j ez mint a hadak istené
nek ajándékát, s az általános uralom jelvényét fogadja azt. - nA 
csillag lehull (mondáij), a föld megrendül, én vagyok 
a föld kalapácsa, és fü nem nő többé ott, hová az 
é n l o v am t e t t a l á b á t." Egy remetc Is t e n o s t o r á n ak 
nevezvén öt, e czímet mint jóslatot elfogadta, és meggyőzte az em
bereket, ho~y megérdemlette azt. 

És illyen ernber tűrhetett-e oldala mellett vetélytársat? Meg
ölte Blédát, s legyőzvén a barbárokat, a míívelt világ ellen fordult. 

Elöször is Perzsiára tört. Áthatolván a hegységeken Médiába 
érkezett (444); de Cyrus és Arsaces utódai, hös elődeikhez méltón 
küzdve, visszavetették öt, s hátra hagyatták vele szerzett zsákmá
nyainak nagy részét. Ekkor a vandal Genserik attól tartva, nehogy 
Theodosius és Valentinián közös erövel megfoszszák öt Afrikát611 ösz
tönözte Attilát a keleti birodalom megtámadására. Egy hunn csapat 
zavarta a Dnnáni kereskedést, s szétszórván é~ megölvén a megle
pett kereskedöket, lerombolta az erödöt, okul adván valamelly, a 
margumi piispök által elrabolt ldncset, továbbá a ruenhelyet, mit ne
hány szökevény hunn-nak adtak volna. Ekként Moesiában kigyuJt 
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a háború tüze, s a margumi püspök az által menekült meg a veszély
től, hogy városát átadta Attilának. Innen a barbár folyam elárasz
totta az illyr határok minden erősitett helyeit, lerombolta Syrmium, 
Singidunum, Ra.tiaria, Marcianopolis, Naissus, Sardica népes városo
kát, mellyek katonai határőrvidéket képeztek. -- Midön a barbárok 
125 mérfóldnyi borzasztó hosszu vonalban a Fekete-tengertől az 
Adriáig vannak felállitva, akkor egy követ érkezik Theodosius és 
V alentiniánhoz, s igy sz ól hozzájok : A t t i l a, a z é n u r am é s a 
t i u~ a t ok, m e g h a g y j a n e k t ek, h o g y s z ám á r a e g y p a
l o tá t k é sz i ts e t ek. 

Theodosius sietve visszahívta Siciliából Genserik, ugyszinte 
Perzsia ellen kiküldött seregeit; de sem ö maga nem mert számos 
serege élére állani, sem had vezéreinek ügyessége vagy a katonák 
fegyelme nem volt elégséges arra, hogy helyt álljanak. Három jelen
tékeny győzelem után Attila egészen Konstantinápoly külvárosáig 
nyomult elő, hol ekkor egy földrengés volt, melly huszonnyolcz tor
nyot döntött le, s melly miatt félni lehetett, hogy maga a főváros sem 
fog eléggé biztos menhelyet nyujtani a megrémült császárnak. Het
ven város pusztíttatott el ; lakóik közöl, kik a haláltól megmenekül
tek, rabs~olgaságra kárhoztatva, nem a vitatkozás és tudományokbani 
képességök, hanem csak karjaik izmai szerint becsültettek. Megfosz
tatva mindaz;on védeszközöktöl, mcllyeket egy cr()s zsarnoki hata
lom, vagy nemes szabadság nyujt, a győzhetetlen föl~éges Theodo
sius részére nem maradt egyéb hátra, mint Attila könyörérzetéhez 
folyamodni, ki a következő feltételeket szabta eléje: engedje át a 
császár a Duna-melléki tartományokat tizenöt napi ut hosszában, 
emelje fel a 700 font arany évi adót l OOO-re, azonkivül rögtön fizes
sen 6000 fontot hadi költség fejében. Ezen egy, a fenyüzés, rosz ke
zelés és harczi készülödések által kimerült államra nézve roppant 
összeg, csupán csak a tanácsosokra önkényesen kivetett adó utján 
gyüjtethetett össze, kik is kénytelenittettek uöjeik ékszereit s palo
táik öröklött ékességeit elárvereztetni. A kevélység, melly tulélte a 
nagyságot, ez adót zsoldnak, Attilát pedig, a hunnok királyát a biro
dalom hadvezérének nevezte, ki nevetve mondá: "A cs ás z á r ok 
h a d v e z é r e i s z o l g á k , A t t i 1 a v c z é r e i c s á s z :i r o k." 

Ezeken felül kötelezte magát Theodosius visszabocsátani a há
boru tartama alatt elfogott hunnokat; tizenkét aranyat fizetni min
den egyes római rabszolgáért, ki a hunnaktól rnegszöknék, s feltét
lenül kiadni azokat, kik Attila táborát odabagyták. Ekként le kel
lett neki mondani minden reményréíl arra nézve, hogy valamelly ba1·-
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bár népet frigyébe vonhasson, miután képtelennek mutatta magát 
annak védelmezésére, másrészt pedig alattvalóit nem merte a nem
zeti harezra felszólitani. Pedig hogy nem halt még ki belőlük minden 
bátorság, ~egmutatták Azimuntium, Thracia kis városának lakosai, 
kik, midőn a hunnok közeledtek, velök szembe szálltak, zsákmányt 
és foglyokat nyertek, s szökevényekkel erősitették magukat. Hiába 
parancsolta nekik Theodosius, hogy tartsák magukat a kiszabott fel
tételekhez : Attila kénytelen volt külön egyességre lépni velök, meg
igérvén az átpártoltak és szökevények kicserélését. De midön ke
nyértörésre került a dolog, az azimuntiumiak megesküdtek, hogy az 
átpártoltakat szabadon bocsátották, a rabszolgákat pedig, kettőt ki
véve, megölték. Hazafiui hazugság. 

A császár meghunyászkodása által ujabb sérelmekre bátorit
tatva, Attila azt kivánta Theodosiustól, hogy a Dunától Naissusig, s 
a Thraciában levő Navaig kiterjedő tartományok főuraimáról mond
jon le; s midön valameily kedvenezét meg akarta jutalmazni, csak a 
konstantinápolyi udvarhoz küldötte, hogy a császárt sa.já.t palotájában 
bántalmazza, szinleg ugyan a szerzödések betöltéserei sürgetés ürü
gye alatt, valóban pedig azért, hogy ajándékokat kapjon, mikkel a 
gyenge császát· az illyenek barátságát igyekezett megvásárolni. Ily
lyenek voltak Orestes, pannoniai nemes és Edeko a shirrek törzsé
nek feje, kik késöbb nevezetesek lettek, mint az utolsó római csá
szár s az első olasz barbár király atyái. Ezek elvégezvén megbíza
tásukat, Attilához Maximinussal tértek vissza, ki jelesül kezelt pol
gári és katonai méltóságokat viselt; ennek társaságában utazott a 
bölcsész Priscus, kitől kiildetése eredményének következő leíráRát 
bírjuk. 

Attilithaz kllldöU kövelf-IP!'· 450. 
Számos, emberek és lovaHól álló kísérettel indultak ki Kon

stantinápolyból Sardica felé, mellyet fclgyujtva találtak; azután 
Naissusba meutek, melly egykor virágzó fegyverhely most szintén 
romhalom volt, hol csak néhány betegek senyvedtek a bedőlt temp
lomokban, mig egyebütt mindenfelé fehérlő csontokat lebetett látni, 
ugy hogy megesett az ember szive e hely látásán; végre átmentek 
a Dunán egyes fatörzsökből kivájt csónakokón. Már előbb is volt 
Maxi~:Qinusnak a király követeivel szóváltása az elsőség fölött, most 
megtiltatott neki sátorát felütni, nehogy a király fölségére homályt 
hozzon, továbbá követelték töle a hunn miniszterek, hogy terjeszsze 
eléjök a fejedelmétől nyert megbízásokat, mit ö megtagadott, azon
ban ngy találta, hogy azok árulás által már ismeretesek voltak nz el· 
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lenség előtt. V égre sok fáradsággal, mcssze észak felé utazva elért 
a királyhoz. Barbár vezetök adták az utirányt s ezek szabályozták 
a menet gyorsaságát, a körülfekvő helységek pedig bőven eilátták 
öket élelrni szerekkel, ki:ilessel, méh-serrel, és c am-mal, azaz árpá
ból lecsepegtetett itallal. Egy éjjel eső és szélzivatar által utolhetve 
csak ugy tnpogatóztak a sötétben, mignem kiáltásukra felebredtek 
egy helysóg lakosai, melly Bleda özvegyének volt tulajdona, ki mind
járt kivilágittatta az egész vidéket, ellátta öket minden szükségesek
kel, s több szép nőket njándékozott nekik, melly szivességét ezek 
arany csészékkel , vörös gynpjn-szövetekkel, aszalt gyümölcs és in
diai borssal viszonozták. 

Ez óriás puszta birodalom székhelye egy nagy tábor-szállás 
volt a Duna, Tisza és Kárpátok közt, talán ·Jász-Berény, Eger és To~ 
kaj vidékein s azon mezökön, mP.llyek korunk legnevezetesebb csa
tája általlettek hiresekké (A us t e r l i t z). 1\'Iiként az elsií ázsiai hó
ditóknál láttuk, a mozg6 sátorok itt is egyeumérték sze1·int felálli
tott fa-, szalma- vagy agyag- kunyhókkal cseréltettek föl , mellyek 
elégséges számmal voltak az egész udvar befogadáRára; Onegesiu_s, 
Attila kedvencz minisztere pedig köböl épittetett fürdöházat. A nagy 
kiterjedésü, fából épült királyi lakban , me ll y simított deszkákból 
álló és tornyokkal ellátott kerítéssel volt övezve, Attilának mindenik 
nője külön lak-osztálylyal birt, s minthogy a féltékenység nem zárta 
el öket a férfiak társaságától, Maxirnin bejuthatott az első királyné, 
Cerca, jól épült lakába, melly rnetszvényekkel ékesített, fénymázos, 
esztergályozott nagy fa-oszlopokon nyugodott, s mellyben sem a ré
szek aránya sem az ékitmények izletcssége nem hiányzott. Puha 
ágyon nyugodva, egy csinos, szőnyegekkel bevont szabában fogadta 
Cerca a kiJvete ket, körülvéve szolgáitól, mig az ifju t~zolganök a föl
dön iilve ruhákat hímeztek a világ-győzök részére, kik győzelmPiket 
arany és gyöngyökkeli bővelkedésökben szerették fitogtatni, mikkel 
magukat tetőtől talpig felékesítették, kardjoikat, lószerszámaikat el
árasztották, nemkiilön ben a metszett arany és ezüst tányérok és edé· 
nyekben, mikkel asztalaikat tet·helték. 

Attila ellenben saját személyében egyszerüséget negélyezve, 
semmi éltességet nem viselt, csak fegyvereket; asztalnál fa-kupákat 
és vágó-deszkákat használt, sem hust sem kenyeret nem evett. Midön 
étteremébe iépett, egészségére poharat emeltek; ezután hárman vagy 
négyenkint foglaltak helyet egynél-egynél azon asztalok közöl, mely
lyek a királyi asztal két oldalán voltak felállítva, melly királyi asz
tal néhány lépcsőzetnyi ·magaslaton· állott, R Attila gyel'lnekei vaQy 
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valameily nagyobb rangu herczegek részére tartatott fel. Minden tál 
ételnél három ízben ivott a király valamelly előbbkelő egészségére, mit 
az állva tartozott elfogadni és viszonozni. Lehordatván az ételek, ott 
maradt a bor, és versenyeztek a mértékletlenségben. E közben At
tila nyugágya mellett két költő énekelte az ö és fiai hős tetteit: "Mi 
karddal harczoltunk j a sasok és ragadozó madarak örömkiáltásokat 
hallattak j a szüzek sokáig sirtak j az élet órái elfolyn::~k j midön 
meg kell halnunk, mosolyogni fogunk." Azután bohóczok jelentek 
meg, kik kitör(i kaczajokra fakasztották a mulatókat. Egyedül Attila 
maradt komor, mint ki a világ meghóditásáról elmélkedett, s csak 
néha feledkezett meg mintegy magáról, hogy legkisebb és kedvencz 
gyermekének, lrnaknak arczát megsimogassa. 

Attila táborában Pt·iscushoz egy, gazdag scytha módjára öltö
zött idegen közelitett, ki í)t görög nyelven üdvözölte, s elbeszélte 
neki, hogy a hunnok betörése alkalmával javai és szabadságától meg
fosztatván, Onegesius rabszolgája lett, ké~öbb azonban hasznos szal
gálataiért a hunnakhoz emeltetett fel, kikkel rokonságba lépett; 
ut·ával egy asztalnál ült s a barbároknáli létet elönyösebbu·ek találta 
a Görögországbani tartózkodá!lnál, hol a császárok nem voltak képe
sek alattvalóikat és barátaikat védeni, s adókkal terhelték, miket a 
beszedési mbd elviselhetetlenekké tett, s hol végre a törvények ho
mályosak, a pörösködés bonyolult 3 a romlottság általános volt. 

Midön Attila saját táborszállásába ment, számos nösereg fogadta 
két sorban felállítva, kik mcnnyezet módjára fehér vásznakat tartot
tak kifeszitve, mellyek alatt fiatal leánykák énekeltek. Onegesius 
háza előtt, ennek nöje várta öt, ki megtisztelendő a höst meghívta, 
hogy izlelné meg a számára készitett bort és eleséget, mibf} ö bele
egyezvén a szolgák egy ezü,>t asztalt emeltek fel hozzá, ki lóháton 
ült, mellyriH Attila felvett egy kupát, s ajkaihoz érintvén azt, üdvö
zölte a hölgyet és tovább folytatta utját. 

Hadi szállásában sem volt tétlen, gyakran tartott tanácsot, ki

hallgatta a követeket, s igazságot szolgáltatott egy, a palota ajtaja előtt 
álló birói székről. 

Attila, midön el~ö alkalommal fogadta a római követeket, szá
mos testörök által környezett faszéken ült, s fenyegető arczezal tett 
szemt;'ehányást Vigilius tolmácsnak, ki azt hazudta, hogy a rómaiak
nál csak tizenhét hunn szökevény volt található. Egy másik kihall
gatáson is kevély megrovással szólt a neki vagy kedvenczeinek tett 
igéretek meg nem tartásáról ; azután szelidebb lett, visszaküldte a 
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követeket, csekély váltságért néhány rabszolgát átengedett nekik, 
s a nemes scythák mindenike egy-egy lóval ajándékozta meg öket. 

Azonban mig Maximin becsületesen kereste a békét, egy aljas 
árulás volt készülőben. Midön Edeko Konstantinápolyban időzött s 
bámulatát fejezte ki az ott látott gazdagságak fölött·, Crysaphius, a 
kedvencz herélt, Vigilius tolmács által ezt mondatta neki: - "H a 
A t t i l á t me g ö l ö d, e z ek b ő l n a g y r és z t ki é r d em e l
h e ts z." Edeko szavánál fogta őt; de vagy mert csak szinlett volt 
beleegyezése, vagy p1egbánta azt, visszatérvén felfödözte ez ármányt 
a retteuetes hunnak, ki azért nem sértette meg a követet megillető 
tiszteletet, hanem a táborába visszatérő Vigiliust elfogatta, s egy 
eléje tett erszény pénz, vagy gyermekének szeme elötti legyilkolta~ 
tása közt hagyván öt választani, tőle a bűn megvallását kicsikarta. 
A bünösnek meghagyta életét 200 font arany váltságért, azután a 
vérdíjjal megtöltött erszényt Esfa és Ürestes által Konstantinápolyba 
küldötte , kik igy száltak a császárhoz : "A t t i l a és T h e o d o
s i us a l e g n e m e s e b b cs a l á d b 61 sz á r ma znak ; d e T h e
o d o s i u s a d 6 fi z e t ö v é l é v é n, n e m e s s é g é t e l h o m á l y o
s i t o t t a é s A t t i l á n a k r a b s z o l g á j á v á l e t t. I ll e t l e n ü l 
c s e l e k s z i k t e h á t, m i d ö n u r a e ll e n, m i n t e g y h ü t l e n 
sz o l g a, c s e l e k e t s z ö," 

Egy másik fényesebb követség megengesztelte Attilát, ki meg· 
bocsátott a császárnak, a heréltnek és a tolmácsnak, sok rabszolgát 
és egy teJjedelmes földterületet is engedett át a Duna jobb partján, 
mindezekért azonban jól megfizettette magát. 

JI. Tlu~odosius halála. 
Kevéssel ezután 1'heodosius lováJ·61 lebukván, meghalt (450. 

jul. 28) ötven éves korában, negyvenkét évi, a birodalom sülyedése 
által megbélyegzett kormányzás után, mellyet azonban nevezetessé 
tett az általa (438) kiadatott törvény könyv (C o d e x), me !ly első hi
vatalos gyüjteménye volt a római törvényeknek 1). 

Pulcheria c.sá!!zli.rn6. 
Most Pulcheria vette át névleg is a kormányt, mit tényleg ed

dig is vitt, ha a kedvencz heréltek ki nem ragadták azt kezéből; s 
ez volt az első eset, hogy saját neve alatt nö állott a római biroda
lom élén. Crysaphiusnak, Theodosius egyik leggonoszabb és utolsó 
kedvenezének fejét a közboszuszomjnak áldozta. fel; azután~ nem 
annyira férj et, mint társat keresvén, i Ilyenül a hatvan éves Marcianus 

') T...ftsd a vrn. l<önyv 4. fejezetét. 
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tanácsost szemelte ki. Ez 'l'hraciából származv:in, kölcsön vett 200 
darab aranynyal jött Konstantinápolyba j As par és Ardaburius szol
gálatába lépvén kitüntette magát a perzsa és afrikai háborukban, s 
a fegyverek és viszontagságok iskolájában olly erényeket tett saját
jává, mik a biborban ringatott császát·ok előtt ismeretlenek voltak. 

A béke fentartásának szükségét igen jól érezte ö, de nem tar
totta azt aljas uton eszközlendőnek; a miért is midön Attila fennhé
jázólag követelte tőle az adót 1 a régi rómaiakhoz méltólag igy vála
szolt: "a r a n y am cs ak b a r á t im r és z é r e v a n, e ll e n s é
g em r és z é r e v as a t t a r t ok." Attila háborura határozta ma
gát, csak az iránt nem volt még tisztában, pannoniai legelőiről kelet
vagy nyugatt·a forduljon-e, hogy Konstantinápolyt vagy Rómát tö
rölje el a föld szinéröl. Közbejött események ez utóbbira határozták. 

Aetius 60,000 hunn élén visszatérve kényszeritette Placidiát, 
hogy öt méltóságaiba visszahelyezze, ellenségeit pedig boszujának 
áldozza fel; igy uralkodott ö hatalom és fénytől környezve, mig a 
valódi császár, palotája belsejében élvezte az aljas nyugalmat, mely
lyet ezen vezérének bátorsága biztositott neki. Aetius néhány évre 
valóban megvédte a birodalmat az utolsó halálns döféstől j a vandalo
kat szerzödések által fékezte; fentartotta a császári tekintélyt Gallia 
és Hispaniában, és szövetségre kényszeritette a frankokat és svéve
ket. Folytonos összeköttetésben állott Attila hunnjaival, kinek tábo
rában neveltette fiát Carpiliót j s ekként az ő közbenjárása, habár 
sok megaláztatások árán, fentartotta a békét a bit·odalom és ezen ret
tenetes ember között; söt hunookat és alánokat is fogadott zsoldjába, 
midön a Galliában megtelepült barbárokat akarta megtámadni. 

Visigóthok. (NyugRtl góthok) 
Galliában burgundok és visigóthok települtek meg, melly al

kalmatlan vendégek nem késtek ellenségekül lépni fel. Délen a visi
góthok kormánya Valliáról Theodorikra, Alarik fiára szállott át, ki 
harminczkét éves uralkodása alátt megtudta azt erősiteni (419-454). 
Ez ostrom alá. vette Arles nevezetes várost (426) : de Aetius által 
visszaveretvén Hispania ellen fordította fegyverét, hol a gyarmato
sok, a közép·galliaiak példájára, szintén függetlenekké akarták mago
kat tenni. Azután ismét Narbonnet feny~gette, mig a hurgúndok 
Belgiumot árasztották el : azonban Aetius megjelent, s legyőzvén 
ezeket; 'maradványaikat Savoya hegyeégei közt telepítette, s felsza
haditotta Narbonnet j megtörte az armoricai szövetséget is, s a fran
kok fónökét, Battont, ki azt pártolta, kivégeztette. Nyugat egy má
sik hires vezére, comes Litorius a visigóthok ellen harczolt nagy sze-
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rencsé vel, ostrom al& vette fóvárosukat Toulouset is s annyira !!zoron
gatta öket, hogy Theodorik több katholikw; püspököt küldött hozzá, 
kik által késznek nyilatkozott minden föltételeknek alávetni magát, 
kikötvén az élet ét~ szabadság biztosítását saját és övéi számára. Li
torius visszautasitólag válaszolt j Theodorik tehát, bünbánati. vezek
léseket tartatott övéivel fővárosa templomaiban, s ekként feléleszt
vén bátorságukat, kitö1·t, megverte az ostromlókat, elfogta magát 
Litariust is, ki miután előbb nyilv~nosan pelengérre állíttatott, töm
löczbe vettetett, hol rueg is halt. Igy vitték öt jégre a madárjósok, 
kikben egész bizalmát helyezte. Theodorik ekkor birodalmát egész 
a Rhoneig kiterjesztbette volna, de mérsékeltség, vagy okosságból 
elfogadta a békét (436.) 

A visigóthok, egy olly király által kormányoztatván, ki Virgilt 
olvasta s a törvényt tanulmányozta, s szelid égalj alatt és müvelt 
földön lakván, nemesebb erkölcsökhöz szoktak. Királyuk, két leányát 
a svévek és vandalak királyainak elsőszülöttjeihez adta nőül; de a 
svév királyfi, nejének egy rokona által meggyilkoltatott; Genserik 

. arról gyanusitván a másikat, hogy fiát meg akarja mérgezni, lemet
szette orrát és füleit, s igy küldötte azt vissza az atyai házhoz. The
odorik megboszulandó magát harezra készült, mire a császári mi
niszterek is segédkezet nyujtottak neki; Genserik, hogy kikerülj'e a 
veszélyt, falszólitotta Attilát, ütne be Galliába, hová öt a frankokkali 
szövetség is hívta. 

Frankok. 
Ezen, az alsó Rajna mellett uralkodó népet, egy örökösödő csa

lád herczegei kormányozták, kik alattvalóiktól szőke, gyürükben vál
la,ikra omló bajzatuk által különböztek. l. Theodosius idejében Mar
camir és Sveno királyaikról találunk említést j késöbb (419) Phara
round Fr a n c z i á-ban uralkodott, melly tartomány a Rajnán tul volt. 
Utóda Chlodio (430?) Dispargumban székeit Löven és Brüssel kö
zött; s váratlanul Balgica Secundá-ba törve elfoglalta Tournay, és 
Cambray városokat. Aetius meggyőzte öt Helenánál (V i e u x H es· 
d i n), azután pedig, midön egész biztosságban lakadalmaskodott, 
meglepte öt, s elragadta a nőket és nászajándékokat. Chlodio tehát 
visszament a Rajnán tulra, és ismét megujitotta a rómaiakkali frigyet, 
a miért ö Belgiumot kapta, s ekként Róma akkor is vesztett, mikor 
győzött. Chlodio ottan uj eröt nyerve, husz évi kormánya alatt a 
frankok uralmát a Rajnától a Sommeig kiterjesztette 1). 

• 1) Ez uj orsz!gokr61 & köwtkezÖ könyt·ben lamét lesz szó. 
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Chlodio meghalálozván, két fia közt a nagyravágyás ellensé-. 
geskedést szült. Meroveus, a tiatalabbik, Rómához folyamodott véde
lemért, kit is III. Valentinián frigytársává, Aetius pedig fiáva foga
dott. Hogy ezt ellemulyozza, az öregebb testvér Attilával kötött szö
vetséget, kinek ekként egygyel ismét több ürügye volt Galliát megta
madni. 

Egy más, látszólag jogos alkalmat nyujtott neki a fellépésre 
Honoria, Valentinian növére is. Ez, meg nem őriztetve a szerelemtől 
az augusta fényes czim alta!, melylyel azért díszíttetett fel, hogy 
senki ne merjen kezére vágyni, Eugenius karnarashoz tette magát, a 
miért is Theodosius szüz ni)véreinck ajtatos társaságába küldetett 
Konstantinápolyba. (4:34). Azonban ezek erénye és szigorával nem 
tudván ,megbarátkozni, egy heréltet küldött Attilához, melly által 
neki jegygyürüjét s mindazon jogokat felajánlotta, mellyekkel mint 
nője felruházhatja öt. Tetszett ez alkalom a hunnak, ki valóban el is 
küldött megkérni a Honoria kezét, mint már jegyeseét, s vele a bi
rodalom felét. Kérelme megtagadtatott azon czim alatt, miszerint a 
római nőknek nincs joguk az örökséghez, s a herczegnö Konstanti
nápolyból Olaszországba visszaküldetvén, ott névleg egy jelentékte
len emberrel össze házasíttatott, azután pedig örökös börtönbe záratott. 

Kivánsága nem teljesittetvén, Attila egész fellegét a hübéres 
vagy frigyes német népeknek gyüjti össze, többek közt Arderikot a 
ge pi dák, V aiaruirt az ostrogóthok királyát ; megindul Pannoniából, 
hosszas utazás után elér oda, hol a Rajna egyesül a Neckarral, s ta
lálkozván Chlodio öregebbik fiával, talpakon átmegy a folyón, s el
árasztja e megszámlálhatlan sokasággal a belga tartományokat (451). 
A burgundok, kik nyugati Schweizot foglalták el, meg akarják törni 
az elsö rohamot, de Attila megsemmisiti öket, s lerombolván Augusta 
Rauracorum, Vindonissa, és Argentuaria 1) városokat, a Rajna bal
partjan egész Mainzig megy, s megelöztetve a félelem, követtetve a 
pusztulás által, beveszi és kirabolja Triert és Scarpianát 2), Metzböl 
követ kövön nem hagy, s még a gyermekeket is legyilkoltatja, kiket 
a püspök sebtében megkeresztelt. Isten magához szólitotta sz. Ser
vatust, hogy megkimélje öt Tongres leromboltatásának látványátóL 
Csak két város maradt épen északra a Loiretól, Troyes és Párizs; az 
elsö s~. Lupus a) könyörgésére, ki által Attila egész a Rajnáig kisér-

.1) Horburg Colmar mellett. 
') Charpagne, Tou! és Metz között_. 
~) Gallia chri3tiana 1. XII. Vita S. Lupi ap. SurlUJil, 
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tette magát vissza.vonúltában, hogy a keresztények Istenét is meg
nyerje a maga részére j Párizs pedig egy pásztornö, nanterrei Geno
véva érdeme által, ki felbátoritotta a lakosokat, a nőket pedig arra 
intette, hogy a keresztelö-kúthoz gyűljen~k, ott imádkozzanak, s 
igérte, hogy megmenekülendnek a halál és gyalázattól. Az emberek 
nem adván neki hitelt, fölkeltek a jósnö ellen, s vizbe akarták öt foj
tani vagy megkövezni j de az auxerrei archidiaconus szavára lecsil
lapúltak, ki biztositotta ()ket, hogy sz. Germanus nagyon dicsérte 
Genovévát : tény az, hogy a hunnok nem támadták meg Párizst 1

) 1 

hanem Orleanst vették ostrom alá. Ide Sangibán, az alánok főnöke 
hivta meg őket~ kinek a rómaiak megengedték e város környékén le
telepc<.lhetni, mellyet Attila fegyverhelyül szemelt ki 1 ha majd Gal
liát legyözendette. A lakosok észrevévén az árulást, védelemre ha
tározták magukat, felbátorittatva a falak és Anianus püspök buzdító 
szavai által, ki rögtöni segélyről biztositotta öket. Azonban a falak 
már meg voltak rongálva, a hunnok már elfoglalták az elővárosokat; 
Anianus a tornyokba és őrhelyekre embereket küld, hogy nézzék, ha 
jönek-e már a szabadítók: - "N em" válaszolnak azok, és ö "im á d
k o z z a t o k h i t t e l." Ismét nézeti, néznek, de még mindig semmit 
nem látnak , s ö ismétli : "I m á dk o z z a t ok h i t t e l." Harmad
izben azt mondják neki : "a láthatáron egy kis felleg látszik." "E z 
a z Ú r s e g i ts é g e'' kiált ö fel ekkor. S az egész sereg bizalom-

. 1 

mal kiáltja utána: "E z a z U r se g i ts é g e" 2). 
S valóban a római sasok voltak. Aetius, sem Atilla ravasz ígé

retei, sem egy töredék cselszövényei által, melly az olasz udvarnál 
háborútóli félelmében a békét pártolta, magát rászedetni nem hagy
ván, most öntudatos hőssé vált, ki előbb is mindig az volt bátorságá
nál fogva, s a lehető legnagyobb sereget gyüjtötte össze, növelhetni 
reméh·én azt a visigóthok segélyével is 1 kikről hitte, hogy a köz
veszélyben hozzá állanak. Ezek cl voltak határozva tulajdon földjü
kön várni be az ellent j de A vitus ékesszolása rábírta Theodorikot, 
hogy sajá. t országának biztonsága, s az egész kereszténység közös 
érdekében eléje menjen a fenyegető ellennek. Nagy sereget gyüjtött 
tehát, B maga az öreg király két fiával, Torrismund és Theodorikkal 
együtt vezérelte bátor, más törzsek által is szaporodott népét, mig 
Aetius mindent elkövetett, hogy a taifalokat Poitouban, a szászokat 
Bayeuxben, a breunokat Rhaetiában1 az alánokat V al eneeben, az ar-

l) Bollandist. jan. S. 
2) Toursi Gergely. II. könyV; 
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morieaikat Brelagneban, ~; a mindenfelé szét;;zót·l ~;at·omtakat ez új 
betörök clleni háborúra ösztönözze, rnellyek feldúlással fenyegették 
azon földet, hol i)k az állandó lakás édességél megízlelni elkezdették. 

Egy római hadvezér, hacsak sikerült neki sereget gyűjteni, sp
kat számíthatott azon felsöségre, rnit a hadtan ád egy gyülevész nép 
fölött, mellynek mindcn ereje személyes bátorságában áll. Érezte ezt 
Attila, ki inkább akadályoztatva, mint segittelve az összecsődített 

sokaság által, határozatlanságot árúlt el, s a papok és jósok tanácsát 
kérte ki, kik megjövendölték neki a csatának részéröli elvesztését, de 
egyszersmind legnagyobb ellenségének halálát is. A félelmes sereg 
közeledtére Attila olvonúlt Orleans alól s visszamenvén a Szajnán a 
l\farne par'tján elterülő chalonsi mczi)kön várta be ellenét, melly hely 
lovasságának müködésérc alkalmas volt. 

A dtalonsi t'SIIla, 451. 
Itt tehát az egész ázsiai, római és g·ermán világ szállt táborba; 

egyik rész, hogy megtartsa az új Európának kezeiből már már kisik
lott uralm át, a másik hogy magához ragaaja azt. Rómával sorakoztak 
a visigóthok, letek, armorikok, ga.llok, breunok, burgundok, sarmaták, 
alánok, frankok, ripuarok; Attila t·(~Hzén szintc voltak frankok és bur
gundok, azután a bojolc, hel'Uiok, thuringok, gepidák, ostrogótholc: 
régóta elvált testvérek, ki most azért találkoztak, hogy egymást gyil
kolják. 

Attila övéinek habozását látván igy szólt hozzájok: "Mit féltek 
e zagyvalék cllenségtől, melly nyelv és szokásokban külömbözve, 
csak félelemből egyesült. Rohanjatok az alánok és visigóthokra; ha 
megtöretnek a csontok, összeroskad a test. Fejtsétek ki szokott vi
tézségteket. Kinek rendeltetése gyözni, azt nem fogja érni a nyil, ki 
pedig halálra van kiszemelve, azt elérn é sor,;a, ha tűzhelye mellett 
tespedne is. Ezen remegő tömeg puszta látástokat sem fogja kiáll
hatni; én magam első küldök nyilat az ellenségre; halál arra, ki 
összetett kezekkel henyél, mig én harczolok." 

Kevés hadtudománynyal, annál nagyobb dühhel vívatott c harcz. 
Fö erejét a góthok ellen küldötte Attila, kiket méltán tekintett győ
zelmei legnagyobb akadályáuL Theodorik a hősiesség csodáit mü
velve a harcztéren fejezte be folytonos háborúkból álló életét; 150,000 
holt test födte a Marne partjait, de az előny a rómaiak rész~n ma
radt: s ez voft a világ régi urainak nevében nyert utólsó nagy gyü
zclem. ·Attila szc.kér-bástyái mögé vonúlt vissza, s éjjel fegyver-csör
géssei kisért harczénekeket hallatott, hasonlóan az oroszlánhoz, melly 
barlangjában bög, hová a vadászok szorították, 

vn ~o 
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Torrismund a Cl5atatéren paizsra emeltetve a visigóthok által 
boszút esküdött atyjáért; de Aetius félt, nehogy e nép kelleténél na
gyobb hatalomra vergödjék! Tehát, a mint beszélik, éjjel személye
sen átment Attilához, régi barátjához, s igy szólt hozzá: 71 Te a gó
thoknak csak egy csekély részét semmisitetted meg ; holnap olly 
számmal térnek vissza, melly elvágja előtted a menedék utat." Attila 
megköszönte a figyelmeztetést, s l 0,000 aranynyal ajándékozta meg. 
Azután Aetius Torrismund táborába ment, s ugyanazt mondotta neki 
a hunnokról, azonkivül megfélemlítette azon lehetőség felemlítése ál
tal, hogy mig ö itt harczol, addig testvére elragadja a koronát. Tor
riarnund is 10,000 aranyat ndott neki 1 s igyekezett visszavonúlni, 
hogy államaiba siessen '). 

Attila készen állt a védelemre; lovainak nyergeit és takaróit 
összehordatta, el lévén határozva szükség esetében inkább elevenen 
megégettetni magát, mintsem valakinek azon dicsőséget engedni, 
hogy annyi győzelmek urát elfogja vagy megölje. Igy várt a ro
hamra; azonban a mezön beállott csendböl eszreveszi, hogy az ellen
ség eltávozott, ö is átkelt tehát a Rajn;ín, R a Duna mentében vissza
tért Pannoniába. 

452-ik év tavaszán új hadjáratra készül, s miután előbb ismét 
megkérte Honoria kezét a nászajándékkal együtt, s ismét visszauta
sittatott, útnak indúl, átmegy az Alpeseken, s ostrom alá veszi Aqui
laját azon gépek segélyével 1 mellyeket neki a római szökevények 
készítettek, nem kimélve a mellett embereinek Bzámba sem vett éle
tét. A rómaiak megmutatták e város védelmeben, hogy nem halt még 
ki belölök a régi hősiesség, ha a tanulmányozott elnyomás el nem 
kedvetlenitette, vagy a császárok féltekenysége nem akadályozta 
öket. Három havi sikeretlen ostrom után, Attila lemondván a re
ményről már fel akarta szedni sátorát, midön egy ízben a vá'ros körül 
lovagolván egy golyát vesz eszre, melly kicsinyeivel menekülni ké
szül a toronyról, hol eddig fészkelt. Minden egyszerű eseményt ügye
sen fel tudván használni, elhiresztelteti, hogy a város el fog esni, mert 
az annyir.!. hü állatok is igyekeznek azt elhagyni ; s igy felélesztvén 
övéinek lankadt bátorságát e babonás hitben rohamra vezeti öket. 
Csakhamar rést törnek a falakon, s Aquileja ledől, hogy többé fel ne 
keljen. Ugyanezen sors éri Altinum, Concordia és Paduát; a megré
mült lakosok elhagyva a száraz-földet a Rio Alto körüli mocsárok 
szigetecskéin keresnek menhelyet, s elvetik elsö magvát azon váruö 

'; Idaciu~ ap. Fredegar. Scrip. Ji·. ii. 
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t~s küllt!Írsas:ígnak, 1ntdly lovitb h i·lrizte 111eg a szahad~it~!;ol és m·almnt, 
111Ínt Róma. 

Beljehu hatolván az országba Attila, feldúlatta Vicenzát, Ve
rouá.t, RergamM; P:wia és Milano javaik átaelása és készséges hó
dolatuk által menekiiltek meg a felgyújtatástóL Attila, midlin :Mila
nóban a királyi lakha ment, s ott egy festményt vett észre, l'llelly a 
császúroltat trónon iilve s a harbár királyokat lábaik alatt heverve 
ábrázolta, elmosol,yoclott és egy másikat festetett, mellyen a császá
rok pénzerszényeket ürítgettek az ö lábainál. 

Ez ismételt szerenceétlenségek hire egész Olaszországot fejét 
vesztve, ~ercg nélkiil, l::tltosaiban megtizedeltetve találta. Egyedűl 
Aetius tnrtotta magát i de a frigy társak, kik segitették őt az Alpesé
ken túl, midlín a birodalom biztonságától fiiggütt az övék is, most 
kijziinyiisen JH!zték O!nszország sorsát, mint a füldműves, midőn el öbb 
nz ö mczrjét fenyegetií vih11r másoké fölött tör ki. A keleti biroda
lom is megelégedett a:r.zal, hogy segélyt igért; s igy mindaz, mit e 
haJvezér tehetett, abban állott, hogy Attila seregét oldalról nyugta
lanította. Valentinián sem ige~ bizott hadvezéreben, s kevessé biztos
nak találván ravennai bú v helyét R(ímába futott i s midön látta, hogy 
ez is magára van hagyatva, falai pedig rosz állapotban vannak, 
O l aszország elhagy ását·ól gondolkodott. 

Ez általános IE•hangoltságban Leo pápa és Avienus római con
su! HtTa szánták magukat, hogy könyörögve az Isten ostorához men
jenck, s tiíle a vallás és régi emlékek nevében Róma megkiméléset 
kérjélc Pescbieranál találkoztak vele, ki által tisztelettel fogadtatva, 
kérték öt, hogy állapodjék meg, s viszonzásúl Honoria nászajándéká
:1ak fejében temérdek kincset igértek neki. 

A népmondák, mellyek, miként láttuk , sokat foglalkoztak e 
nagyszerű eseménynyel, több csatáról tesznek emlitést , mellyek 
Róma falai alatt vivattak volna, s olly kemények voltak, hogy a ve
zéreket kivéve az egész hadset·cg elveszett, sőt még a lelketlen hul
lák is három nap és három éjjel folytatták a harczot 1). Mások szerint 
sz. Péter és Pál apostolok megjelenve az égböl, védték a várost, 
ri.lellyben poraik nyugosznak, s Attilát fenyegették, ki megrettenve 
hátrált i melly esodát Rafael szinekben, Algardi márványban örö
kitett. 

A nélkül hogy csodához kellene folyamodnunk, megfejthető ez 
esemény. Hihető, h0gy a pogány világ ösi, s a kereszténység új fö-

1) Damascius "Töredekek" Photim könyvtá,·ában. 1039 lap. 
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városa iránti ti~ztelct tartotta vi~~za Attilát; még eleven emlékben 
volt Alarik példája, ki alig hogy megsértette e nagy várost, gyözel
mei és életével lakolt; Attila követöi, hevesek a támadásban, nem 
állották ki egy bosszú ostrom megpróbáltatásait; továbbá megtize
delték öket a betegségek, mikkel olly sokszor büntette Olaszország 
az ö megtámadóit; végre micsoda vonzerövel birhattak Attilára a 
paloták, ki a nyilt eget szabadságnak, a házakat börtönöknek tekin
tette? Kincsekre vágyott? Ezeket önkényt ajánlották neki. 

Attila tehát, ki óriásnak tűnik föl, mert olly sok rom hevert lá
bainál, s ki eliitt rettegett minden a Balti-tenge~·WI az Atlanti-tenge
rig s a Tigrisig, visszafordúlt fából készült városa felé; útközben, 
már eddig is sok nöi számát, kik öt temérdek magzattal ajándé
kozták tn eg, a fiataf Ildegondával szaporitotta: de a lakadalom gy ö- · 
nyöre, vagy az azzali visszaélés életének véget vetett (4-53). Hullája 
a mezön teríttetett ki, két ho:;szú sor selyem ~áto r között; lmnnjai 
hajokat megnyi1:ták, arczukat bekenték, embet·vért ontottak temetési 
tiszteletére, s szomorú büszkcséggd igy énekeltek körüliittc: "Ez 
itt Attila, a lnmnuk királya, Munz~k magzatja, a legerősebb nemze
tek ura, ki páratlan hatalommal tartotta birtokában Scythiát és Ger
maniát, mindkét rúmai császárt megrémi tette, kik, hogy ne kelljen 
az egész zsákmáuyt cgyszerl'c kiadni, megkérlelvén öt, évi adót aján
lottak neki. Szerencsésen végrehajtván vállalatait, meghalt J nem el
lenséges sebben, nem övéinek árulása által, hanem gyönyörök közt, 
fájdalom nélkül." Hármas, arany , ezüst és vaskoporsóba zárva éj 
idején temettetett el a legválasztékosabb zsákmánynyal s azon rab
szolgák hulláival együtt, kik sirját kiásták, melly körül az előkelő 
hunno~ kicsapongó halotti tort ültek. 

Ekkor tűnt ki, milly nagy hatalommal birt ez ember, ki egy
maga képes volt f6ken tartani annyi kiilönbözö hajlamu barbárokat. 
Most számos fiai versengtek egymás közt terjedelmes birtokaiért, de 
ezek már kisiklottak kezeik közöl: s .a különféle nemzetek' P anno
niaban vettek állást, hol a kardforgatásban hatalmas góthok, az ügyes 
dárdavetö gepidák, a gyalog 8Vévek J lovas hunnok, nehéz fegyver
zetű alánok, könnyü fegyverzetű herulok és sok más, fó nélküli tör
zsek, mellyek eddig az Isten ostorával tartottak, a Netad folyó mel
lett csatára keltek (454) ; 30,000 hunn maradt a hareztéren, közt?k 
Attila elsőszülött tia Ellak is; életben maradt testvérei egymás közt 
villongva csak lanyhán tartották fel atyjok rettenetes dicsőségét. 

A huno csordák egy része a Maeotis tó felé vonúlt vissza, hol 
talán uturguroknak neYeztettek 

1 
mdly nBven Iberia és Őrményor-
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szágba törtek : mások a Kaukazus völgyeiben sabir néven vonván 
meg magukat, a szlávokkal keveredtek, s talán ezek adtak eredetet 
az' oroszok nemzetének 1). Az ostrogótbok, kik bár alá voltak vetve a 
hunnoknak, mégis némi függetlenségben éltek, és saját királyokkal 
birtak, Attila halálakor három arnali testvér, Valamir, Theodemir ~s 
Videmír által kórmányoztattak, s Pannoniát kapták. Arderik a gepi
dák királya Felsö-Moesiát és Dacia egy részét foglalta el; a rugiak, 
kik Tacitus idejében az Oder torkolatánál laktak, hol emléköket Rü
gen sziget máig fentartotta, s kikkel csak Attila seregében találko
zunk, ennek halála után a Dunától északra azon tájakon telepedtek 
le, mellyek most Ausztria föherczegségét és Morvaországot képezik, 
s ott maradtak, mignem Odoaker szétszórta éi ket (487). 

TIZENliATODIK FEJEZET. 

N y u g a t u t o ls 6 cs ás z á r a i. 

Azon éjjel, mellyen Attila meghalt, Marcian császár álmában 
szétpattanni látta annak iját. S valóban össze is tört az, de azért nem 
nyerte vissza elöbbi erejét a meggyengült birodalom. A terhes adók, 
miknek súlyát a gazdagok egészen a szegények nyakába zakkan
tották, kik ajándékokban sem részesültek többé, ezekre nézve a bar
bárokat is kivánatosakká tették; a gyanúsitgatások megsokasították 
a jószágelkobzásokat és piirbefogatásokat; sokan fellázadva a tör
vény és társadalom ellen, mindenfelé harczot üzentek az élet és va
gyonnak, s annyira elhatalmasodtak, hogy Bagandok neve alatt Ar
moricát és Spanyolország nagy részét fúggetlenné tették Rómától. 
Több tartomány elveszett, mások ingadoztak. Alig gyözetett le vagy 
települt meg egyik barbár nép, a másik már új erővel fenyegetve je
lentkezett. A hadseregek széthúllva, a kincstár kimeritve volt ; a fé
lelem és kimerültség általános érzete hangolta le a kedélyeket, s 
csüggedéssei láttatta közeledni Róma fenállásának tizenkettedik sztÍ.· 
zadát, Ii1elly a hetruszk papok számitása szerint e város létére vészt
hozó vo\t. 

Dc bogyis ne, mikor a esász:irok, képtelenek a jóra, maguk si-
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ettették annak bukását. Az elpuhult ifjú lll. Valentínían (450) Pla
cidia h~lála után a kicsapongásoknak adta magát; a meggyülölt és 
gyal)usitott Aetiusnak, a biL·odalom ezen megmentöjének, he~éltjei 
ösztönzésére, szivébe mártotta a kardot, mellyet soha sem tudott a 
bArbárok ellen forgatni (454). Hasonló aljassággal gyilkoltattak meg 
ezen patricius barátai, kinek, miként ez a bukott embernél rendesen 

történik, nagyravágyó czélok, ellenséggeli egyetértés, és fondoJ·lott 
lázadások tulajdonittattak. Nagyon csekély kútfóink vannak arra, 
hogy az igazságot felderithessük; tényei ollyannak tiintetik elö, mint 
ki nem igen tilrt maga mellett vetélytársat a hatalom és dicsőségben, 
de nem sóvárgott a legfőbb hatalom után, mit ha el akart nyerni, senki 
sem akadályozhatta volna. Ismeretlen lévén nála a hazaszeretet, a 
szabadság, mellyért küzdött, abban állott, hogy urait az idegen járom
tól, magát pedig ruindenkitöl, ki útjában állt megszabad i tsa. Azon 
katonai becsületért küzdött ö, mellyért most is ezerek ontják vérüket, 
s rotivelnek hősi csodákat, olly ügyben, mellyet nem is vizsgáinak, 
talán nem is tudják miért. Nem hiányoztak aljasol~, kik tapsoltak a 

császári gyilkosnak, de egy r~mai meg merte neki mondani : T e 
m o st u g y t e t t é l 1 m i n t a ki b a l j á v a l j o b b j á t v á g

j a l e. 
Valentinian, e~·ényes neje Eudoxia mellett is folytatta ledér éle

tét, nem kimélve az előkelő nőket sem. Az Anieia-házból származott 
gazdag senator, Petronius Maximus nője ellent állt neki; történt 

azonban, hogy egy napon amattól játék közben elnyerte gyürüjét, mit 
arra használt fel, hogy elküldvén azt a nőhöz, férje nevében magához 
hivatta s az igy rászedetten kielégítette buja ingcrét. Maximus fül
tette magában vérrelmosni le a gyalázatc1t; segédkezet nyujtott neki 
el'L'e Aetius két hi ve, kik vigyázatlanságból a csász{u·i testörsereghe 
v:étettek föl j s kik valúban megölték Valentiniánt (455. marczo. 16). 

Petronius Maximn~;. 
Maximusnak nem sok fáradságába keL·ült magát .császárnak 

kiáltatni ki; de e tenyével véget ért szerencsé je, s eltüntek az e ré· 
nyel~, miknek eddig példányképe volt. Az Anieia-csahíd méltóságát 
fentartotta ő gazdag öröksége, müvelt modora és vendégszeretete 
által, mikkel hálás védenczeket és őszinte barátokat szerzett magá
nak. Két ízben consul, három izben praefectus praetorii Olaszország
ban, végre patricius, e magas hivatalok gondjával párasitotta a tisz· 
tességes nyugalom szaretetét: vizi óm szerint osztotta fel a napi 

munkákat. lVIennyire vágyott vissza amaz elvesztett nyugalomra, 
mirlön egy olly hirodalom élén l!tttn magát, rnellyr.t senki sem volt 
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képes többé felvirágoztatni! Zi vataros napok és álmatla n éjek után 
gyakran kiáltott fel Fulgentius barátja előtt : Sz e r e n cs és D a
m o c l e s , k i n e k u r a l k o d á s a e g y e b é d a l a t t k e z d ö
d ö t t é s v é g z ő d ö t t. 

Hogy magát a trónon mege1·ösitse, eljegyezte fiának a megölt 
császár leányát, Palladilit; ö maga is, elvesztvén erényes nőjét, erő

vel elvette Valentinian özvegyét. Ez magát és fé1jét megboszúlandó 
a rettenetes Genserikhez fordúlt , ki kapva a tisztességes ürügyön 
nagy sereget gyüjtött a vandaJok · éR alánok ból, s ezzel kiindulva Af
rikából, a Tiberis torkolatánál kiszáll ott. Maxim us kimagyarázhat
lan h~nyagsággal nézve az eseményeket csak futásra gondolt, s arra 
intette a senatorokat is ; de alig mutatta magát, megköveztetett, s 
hólt teste a Tiberisbe vettetett (jun. 12.). 

Genserik Rómába11. 

Három nappal ezután Genserik kardvágás nélkül Róma.kapui 
előtt állott, melly hatalmas a gyilkosságban, de képtelen az önvéde
lemre, csak sirni és könyörögni tudott .. Ismét a religio vette a várost 
védszárnyai alá ; Leo pápa, ki már egyszer megmentette azt Attilá
tól, papságával ünnepélyesen ment Genserik elé, s tiszteletre méltó 
egyéniségének tekintélye s hivatalának szentsége által azon ígéretre 
birta öt, hogy ha ellentállásra nem talál, megkiméli a várost a dú
lás· és tiiztől, a foglyokat pedig a kinzástöl. Egyébiránt tizennégy 
napi rablásnak adatott át a város; az Alariktól megmentett gazdag
ságok hajókra rakattak, mellyek mintegy Uarthágót látszottak meg
hoszúini az ő vetélytársá.n . .Jupiter temploma a Capitoliumban, melly 
inkább hazafiui és fényüzési, mint religiói emlék volt, még aranyo
zott réz tetöjétöl ili megfosztatott, azonban az istenek és hösök szob
rai megkimél tettek. 'l'itus a zsidő isteni tisztelet ékszereit, az arany 
asztalt, a hétágú aranygyertyatartót a Bél{e templomában tette le; 
ezek is elraboltattak. A ~eresztény templomok sem maradtak sértet
lenül, s Leo p1í.pa hat darab, Constantin által ajándékozott eziist 
edényt olvasztatott tissze, mellynek mindenike száz fontot nyomott. 
Nem szólok itt a paloták zsákmányairól, mellyek olly mohón rabol-
tattak ki, hogy magáról Eudoxiáról is, midön a behitt szabaditó elé 
ment, letépettek az ékszerek, s ö mag-a és két leánya a szépségök 
vagy erejök szerint kiválogatott rabszolgák ezerei köze tétetett 
hajóra. 

Kedvező széllel earthagóha jutottak n zsákmányok és foglyok, 
melly utóbbiaknak némi enyhet nyújtott Deogratias püspök, ki eladta 
egyházának ~u·an_}' ék!lzerflit1 hogy egynémely foglyokat kiváltson, 
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mások sorsát pedig könnyebbitse; hogy segélyére legyen a bánat 
vagy h~tjózás miatt megbetegedetteknek, két templomot kórodákká 
alakitott át, mellyekben kényelmes ágyakkal látta el a betegeket, s 
élelmet és orvosszereket osztatott ki köztök ; ö maga is, habár igen 
előhaladt korú vólt, éjjel nappal köztök forgott, s azon vigaszt nyúj
totta nekik, mellyet csak a szeretet ismer. Hasonló czélra fordhotta 
a templomi kincseket Paulinus költő., akkoriban nolai püspök, s 
midőn már nem volt annyija, hogy egy iizvegy fiát kiválthassa, ön· 
magát adta cseréül rabszolgaságra 1). 

Av ilu!!. 

Más részről is betörtek a barbárok, s a tartományok lerázták 
Róma igáját. A frankok és alemannok egész a Szajnáig nyomúltak 
előre; a szászok a tengerpartokat támadták meg ; a góthok állandó
sítandó foglalásokra vágytak. Maximus ezek megfékezésére Flavi~s 
A vitus auvergnei nemest szemelte ki, ki fiatalságában a tudományok
nak élt, tanulmányozta a jogot, mindazáltal a fegyverforgatást és 
vadászatot sem hanyagolta el; béke és háború idejében szolgált a 
hazának, együtt harczolt Aetiussal, mig végre Galliában praefectus 
praetorii vá neveztetett. Természeti mérsékeltségénél fogva, vagy 
hogy kikerülje az irigységet, Clermout melletti birtokára vonúlt, s 
ott töltötte napjait barátjaival; reggelenkint labdát játszott, vagy 
válogatott latin és görög szerzökböl álló könyvtárában foglalkozott, 
ebéd és vacsorára fótt és sült ételekkel s borral gazdagon ellátott 
asztalokat rendezett, a nap többi részében aludt, lovagolt, vagy lan
gyos fürdöket használt 2). 

Ezen nyugalmaban vette Maximus levelét, melly öt a gyalog
ság és lovasság vezérévé nevezte ki. Nem utasitotta vissza a meg
szorúlt haza kérelmét; s a barbárok megfélemlitve, vagy bizalomra 
gerjesztetve általa, nyugodtan maradtak, s a nép kissé szabadon lé
legzett; ugyanő nem tartotta méltósága alattinak követként Toulu
seba menni, s ott a visigóthok ki1·ályával egyezkcdni, kitől függött 
tartományának nyugalma. E népet ekkor II. Theodorik kormányozta, 
ki a trónra, a császársággali egyetértés gyamija miatt megöletett 
testvére, Tonismund hólt testén keresztül lépett. 'l'heodorik'ol mint 
kisdedet Avitus gyakran hordozta ölében s ő oktatta Virgil megér-

1) Hasonló esetek nem voltak ritkftk az els<l keresztények között 1 igy ol
vassuk sz. Kelemen I. lev. : Sokakat ismeriink a mieink közöl 1 kik önkényt vet
ték fel a 11\ne?.oknt 1 hogy másokat megváltsanak ; sokakat, kik önmagok lettek 
ralmzolgákká, hogy eladott szubadságuk áráh6l má•okat tápláljanak." 

') i';itloni••q Apolliu;oris qzerint, Iti az íí •lie•éretét megir1u. 
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tésére is, ugyanazét·t, midiín Maximus halálának hire elterjedt (455), 
segédkezet nyujtott Avitusnak a h·ón elnyerésében, mire ez vágya
kozott; s valóban a hét tartomány gyiilése, melly nz Ugerno palotá
ban Arles mellett tartatott, császárrá kiáltotta öt ki (j ul. 1 O). 

Avitust Marcián eliHmerte, Róma és Olaszország nem utasit
hatták vissza, . csak at-ra kérték, hogy a világ ősi székvárosába tegye 
át lakását. E kérelmet teljesitetto, s Sidonius költií, az ö vl.lje, egy 
hosszú és unalmas dicsénekben e felkiáltást adta .Jupiter szájába: 
"Igy tartotta Tirintius egy ideig az ég bS mostohá:jámik sulyát, mi
dön a libyai sziklán Atlast helyettesitPtte, s a világ tömhét Het·cules 
biztosabb vállaira tette. Oh Róma, istenek anyja, iiJ·vendj nagy feje
delmednek, emeld fel arczodat; egy koros f,•jedelem jobb~n megifjít 
téged, mint a hogy megöregitettek a gyermek cstl.sdrok . .Es az Ülte
nek tapsoltak Jupiter szavait·a, 8 a Párldk gyors ors6kon aranyos 
századokat fontak e birodalom részére." Ü gyetlen hízelgés, hazug 
jóslatok. Avitus erénye nem birt megállani a fejedelemség magasla
tán, mellynek nem volt. ugyan már többé hatalma, de megmaradtak 
csábitó hius1igai; sok fL;rjet felhiíRzitett maga ell<~n. Az elégedetlen
s~g nem késett rést tiirni, s a tanácR, melly n gyenge C!'lászárok mellett 
ismét szerzett magának egy kis tt>kintt:Jyt, érvényesiteni akarta csá
szár-választ~Hi jogát: Azonban semmire sem mcnt volna, ha támaszt 
nem lel gróf Rieirnet·, az Olaszországban lévlí barLár segély-seregek 
egyik előkelő vezéréheu, ki atyai ágon a svévekWI, anyai részről a 
visigóthok királyaitól szúrmazott, a birodalomra nézve kitünö érde
meket szerzett, s szétvervéu Corsica mellett hatvan vandal gályát, 
Olaszország által mint szabadító üdviiziiltetett. 

Felbátorittatva a gyéízelem által megparancsolta Avitusnak a 
bibur letételét, (456. okt. lfi), s elnézte, hogy ez életét biztosítandó 
piacenzai püspökké szenteltesse magát. De a római tanács boszúja 
itt is üldözte iít, me Ily által ltal<ilrn ítéltetett; futása közben szülöföl
dére, Auvergnebc, meghalt vagy megöletett. 

Jllnjol'lnnus 451. 
Miután kevés ideig üresedésben lett volna a trón 1 arra Julius 

Valerianus Majorianus hivatott meg, ki méltó volt jobb idökre. Bá
tor, szabadelvii és okos egyénnek tartatott; Aetius alatt olly dicsö
séggel katonáskodott, hogy annak irigységét költötte fel, rniért is le
tétetett, azonban Aetius halála után ismét visszanyerte helyét, Rici
rner pedig, miután Olaszország patriciusává lett, öt a lovasság és 
gyalogság vezérévé léptette elö, s miután ezen tisztében visszaverte 
az al:'tnnknt, kik •·gészcn Belliuzonáig nyomúltak elő, a tróm·a he-
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lyezte, melylyel kénye s1.erint rendelkezett, mcllyet mégis mint bar
bár maga elfoglalni nem bátorkodott. 1\Iajorianus a tanácsot és kato
naságot e1.en szavakkal értesitette megválasztatásáról 1): - Tudjá
tok meg, hogy én a ti választástok által, oh ci!IRzeirt 1\tyák, s a vitéz 
harlsereg kivánatára császar lettem 2), Adja l!!ten, hogy a ti és az 
egész birodalom javára , kfll'mányunk szerP.ncsés sükernek örvend
hessen, mert midön a fejedelem!:lég terhét váll'aimra vettem, ezt nem 
saját kedvemböl, hanem csak a közkivánatnak .. ngedve tettem, nehogy 
csak magamnak éljek, ~ viAszatltasitván azt, hálátlannak látszasRam 
n köztársaság iránt, a ruellyért sziilettem. A Janusnak szentelt calen
dákban a consulság jelvényeit is szerencflésen felvettem. hogy igy a 
jelen év, midön szUlemlö kórmá.nyunk áldás11Íban részesül, egyszers
mind nevünkkel is jelöltessék. Fogac\játok tehát kegyeitekbe az .álta
latok választott fejedelmet, s vegyetek részt a kormánygondokban, 
hogy igy a birodalom, roellyet a ti akaratotok reám bizott, a közös 
törekvés által öregbedjék. Legyetek meggyőzőelve, hogy kormá
nyunk alatt az igazság érvényesittetni foe;, s :w; erény boldoguland az 
firtatlanRág védelme alatt. Nem lr.~z oka senkinek rettegni a kémke
déstől, mit már mint mngány-ember Íf.l roszaltam másokban, most 
pedig kiilönUsen kárhoztatom. Ne más, hanem csak maga a rágal
mazó félje a rágalmat. A rni atyánk- és patriciusunkkal Ricimerrel, a 
hadügy ezen legéberebb mnherével együtt gondoRkodni fogunk, hogy 
az lsten segélyével feltartsuk a római világ áliA.sát, mell,vet összetett 
vállakkal minrl a külellenség, mind a bensö viszályoktól biztosítot
tunk. Reménylem, hogy megvála~ztatásom emlékét megőrzitek, mit 
is én, ki egykor jó rosz napokban társatok voltam, a ti szeretetetek
töl megvárok ; s ha ar. ég engedi, igyekezni fogok a közügyek keze
lésében a fejedelem tekintélyét _s a ko1·mánytárs tiszteletét akként 
párosítani, hogy ne legyen okotok megbánni a kedvezll itéletet, mely
lyet rólam hoztatok. u 

E kiáltványban az első császároknak, szokásból olly rég kiment 
alkotmányos szólásmodora tiinik még föl, és pedig utóljára. 

A Majorianus által hozott kevés törvények egy szarencsétlen 
nép atyjának nemesen kifejezett nemes érzelmeit lehelik, ki népe 
bajait a hollehet orvosoini törekszik, s ha egyébként nem segíthet, 
együtt szenved vele. A tartományiak sorsát "kik .a sok különféle 
adók és rendkivüli kincstári terhek által egészen el voltak halmozva u, 

1) No~:'-llaP Majo1·. t. III. Theodos. Coelexének végón. 
1

) Ordo omni.• rP_qnt~.m rlNlPrat, plebs, cnria, miles. 
Et r.olle_qa .•imul, JidolliUS· Carm, V, a liM, 
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köunyitette uéJUikg Hl~: által, hogy n régi kincstát·i tnrtozásokat meg
semmisitette, s az adóügy kezeléset elv1h•én a rendkivüli biztosok
tól 1), a tartományia,kra bizta. 

A kisebb tanámwk, vngyis a helyhatósági testületek "ezen bel
részei a városoknak és idegei a köztársaságnak" annyira lealacsonyit
tattak a hivatalnokok igazságtalansága s az adószedők megveRzte
gethetösége ~) által, hogy e méltóságot ><n kan távoli és homályo~> r<zám
kivetéssel igyekeztek felcscrélni. 

Mnjorianus visszatérés r r\ intette a tlecmiókat, H egyszersmind 
mt'gszliutettc a Hét·clmeket1 mik rniatt hivatalukat odahagyták; s fel
mentvén öket attól, hogy kerületöklHm kezesek legyenek az adóért, 
csak azt kivánta töliik, hogy pontos kimntn.b\.st adjanak a bevettekről 
sa kél'ledelmes adósokróL A városok védnökeinek visszaadta a gyámi 
hatalmat, s megparanesolta, hogy a hi vatalokn~o romlatlll-n erklilesil és 
olly egyének választassanak, kik kl;1pesek és \>átrak legyenek védeni 
a Hzl"gényt a hatalmas ellen, s értPsitcni n cs:\Rzárt az 1í nevében el
követett visszaélésehöl. 

Kiterjesztette ö gondját a régi épületekre Í8, rnellyek vagy ha
uyagság miatt indúltak romlásnak, vagy lerontattak, hogy kész anyag
gal szolgáljanak új épületekhez: egy alárendelt hivatalnok, ha az illy 
épületek ~zükség nélkiili romboláslit megengedte, megcsapatás vagy 
kéz-vesztésre itéltethetett. A házasságtörií, javai elveszése és szám
kivetéssel blinhö1lött, ki ha visszatért Olaszországba, büntetlenül 

megöletethetett. A leóny nl"gyven i!v előtt nem szentelhette magát 
lstennek j a negyven év nél fiatnlabb özvegyeknek férjhez kellett 
menniök, vagy javaile felét vesztették el. Megsemmisíttettek az egyen
Wtlen házasságok. A mi ezen törvényekben szőt·szálhasogató, túl-

. szigorú é!'l a pogányságra emlékeztető van, kimenthetil a jó szándék 

által. 
Legyőzvén Genseriket, ld ismét kikötött Olaszországban, Ma

jorianus Afrika visszaszerzéséről gondolkodott j de nem lévén képes 
visszaállitani a legiókban a bátorságot és fegyelmet, barbárokat fo
gadott zsoldjába, kik minden oldalról elösiettek, kiilönösen azok, ki-

l) LegtöiJLoyil·e a kedvenczeit oyertók el e hivatalokat, kik a legravaszabb 
m6dekon hasznAiták fel azokat, hogy meggazdAgod janak. Im egy példa erre a 
törv~nyekhi;I. Mogromolv{m a pénznemek csak a Fnustins és An.toninok nyo
mataival ellátott 11ranyat akadn.k elfogadni : 11z. által az ad6járulék megkettőzte

tett, mert o. kik illy arnnynkkal nem birtak fizetni, trrhe~ kárpfltlA~oknak vettet
tek alá. 

') NouellaP. Major. t. IV. 
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ket Attila halála tétlenségben hagyott. Ezek élén tél közepén átment 
az Alpeseken; meggyőzte a visigóth II. Theodorikot, ki mindinkább 
terjeszkedett Gallia és Spanyolországban, éi! szövetségébe fogadta 
öt; féken tartotta a Bagaudokat, rniközben a misennmi és ravennai 
fegyvergyárakban hajókat készittetett, s igy csakhamar 300' nagy 
gályát, s :1rányos számú ap1·óbb hajókat gyüjtött össze Carthagenánál. 
Azt is mondják, hogy Majorianus követi minöségben maga ment 
Carthngóba, személyesen akarván tudomást szerezni ez ország álla
potjáróL Genserik szokott mesterfogásaihoz, a pilff0szkedés és mega
lázásokhoz folyamodott, de látva, hogy ezekkel miresem megy, el
pusztitotb Mauritaniát. sereget gyiíjtött, fl meglepvén a Carthagená· 
nál roszúl őrzött hajóhadat, felgyujtotta azt. Majorio.nus kénytelenit
tetett fegyverszünetet kötni, mialatt. ujabb készületeket tett; de az 
ujitásai által el<íidézett elégedetlenség ez új szerencsétlenség miatt 
tetőpontját érvén, a fellázadt tábor megölte Ut Vogheranál. (461. 
aug. 2.). 

l,i b l u !ol s.,n·•·u;;. 

Ricimer ekkor megl111gyta a tanácsnak, hogy Vibius vagy Li
bius Severust, egy jelentéktelen luccai embert válaszszon meg csá
szárnak: de késí)bb ráúnván eltette !áh Hiöi (465 aug. 15), s most 
húsz hónapig ií maga kormányozta a biJ·odalmat ; nem vett ugyan 
fel semmi czímet, de sajll.t n<:>véhm1 vetett ki adbkat, gyűjtött sereget 
és kötött sziivetségeket. f<:z elj:-íl·áR ellen felszólaltak Marcellinus és 
Aegidius. Amaz turiományoR s nz üsi valláshoz hii ember, kedves volt 
Aetius előtt, üldöztetett Valentininn által; Majorianus Sicilia kórmány
zójává, s a vandaJok ellen ott felállitott hadsereg vezérévé tette öt; 
azután elfoglalván Dalmatiát Nyugat pa.tl·iciusának nevezte magát, s az 
Adriai-tengeren kalúzkf)dván, nyugtalanitotta Afrika és Olaszország 
partjait. Aegidins a gnlliai hadsereg vezére , Majorianus gyilkosai 
ellenségéiíl nyilvánitotta magát, s erös hadseregével félelmessé lett 
az Alpeseken túl; ö a fmnkok fejedelme volt azon négy év alatt, mig 
Childerik számkivetésben élt. Ricimer s az általa lett császár Agrip
pinus grófot küldték ellene, ki II. Theodoriknak Narbonne t, a bur
gundoknak pedig bizonyos földterületet engedvén át, iíket Aegidius 
ellen vezette ; de ez legyőzte őket Orleans mellett, és Olaszországot 
fenyegette, s talán Ricimer is csak méreg által volt képes megakadá
lyozni öt, hogy nyakára ne nőjjön. 

Beorgor, az alanok királya is betört Olaszorszá'gha, de B ergamo 
alatt úgy tönkre veretett (464 febr. 6.), hogy ez óta e népről semmi 
emlitéR sem tétetik. Or~n~erik meg nf'm tiiretve elöh:~ladt kora által, 
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minden tavasz~>zal nagy hajóhaddal indúlt ki Cai·lhagóból1 s ha a 
kormányos illyenkOJ'azt kérdezte, me1-re bu'tson, igy felelt: a m e r r c 
a 1:1 z é l fú j, m e r t c z a z o n p a I' t ,. a v i 1:1 z m i n k e t, me ll y e t 
az isteni igazság büntetni akar, AzegészFöldközi-tenge1· 
mellékét nyugtalanitották c rablók, kik nem dicsöség l)anerncsak 
zsákmányra vágyván, keriiiték a nyilt csatákat és várak ostromát, 
lovaikon bebarangolták a tengerpartot, s mindent elrabolván mit szé· 
pet és jót találtak, visszamentek lu~jóikra. A legiszonyúbb kegyet
lenségek kisérték e rabló-kirándulásokat. Zante lakói közől csak 
egyetlen egy alkalommal ötszázat dobtak a tengerbe. 

Ürügyct szolgáltattak neki ene elsőszülött fia, Hunnerik je
gyesének jogai, ki mint ll I. Valentinián özv'cgyének, Endoxiának le
ánya, egyetlen csemetéje volt a Theodosius-háznak, s azért Genserik 
igényt tartott a császári örökség egy részére. Kelet császára pénzen 
vásároita nwg a nyugalmat, és Eudoxia kiadatását. A vandalnak 
ekként csak a nyugati rész marad kitéve; s Ricimcr, nem lévén Ita
jóhadi ereje, kénytelen volt megengedni, hogy az olaszok a konstanti
nápolyi császá1· közvetitét~éhez folyamodjanak. 

Ez követeket küldött Marcellinushoz, ki e tény által Dalmatia 
fölötti főuraimát örömmel látván elismertetni, megigérte, hogy nyug
ton ma1·ad. Ellenben Genserik követelésekkellépett fel, s kivánta, 
hogy Anieius Olybrius, ki fiának sógora volt, emeltessék a trónra; 
de e helyett hosszú üresedés után Procopius Antemius kiáltatott ki 
(467 a vr. 12). Ez születé8ére galata, 8 egy volt a keleti birodalom 
legjelesebb magán-egyénei közöl. 

Sok főuraktól kisértetve kevés hadsereggel indúlt ki Konstan· 
tinápolyból, 8 Rómába nagy pompával ment be; itt a tanács és nép 
egyhangulag helyeselték a választást. Nöül Marcian császár egyik 
leányát birta, sajátját pedig a legfényesebb módon házasitotta össze 
Ricimer patriciussaL Midön Antemius Konstantinápolyt oda hagyta, 
házát átengedte, hogy abból egy nyilvános fürdőt, egy templomot, s 
az öregek részére egy ispotályt alakitsanak ; Rómában pedig mind 
a pogányság maradványát mind az eretnekeket megtürte, s a 'fraján 
téren megújította azon ősi szertartást, mellynél fogva a rabszolgák 
egy arczúl-csapással szabadon bocsáttattak 71 kész lévén (rniként élet
irója TQondja), felszabadítani a régi rabszolgákat, hogy újakat helyet
tesitsen u 1). 

•) Na11t nwdo MB ja1n j'eata vocant; et ad ulpia po•cunt 

r~ fora, rl•mnbis 'JI/(19 fibeJ·tate 'JUÍrÍle8
1 
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Leo keleti c~Á8zrir összeszedte mo~t mindeu erejét és 130,000 
a.ranyat, hogy megti~ztitsa a Földközi-tengert a vand~loktól. Heraelius 
praefectus egyiptomi, thebaisi, libyai seregekkel, arab lovak é~; tevék
kel Tripoli~; par~ján kikötvén megtámadta CHrthagót: l\-larcellinns 
patrici111;, ki m:.h kibékült. a birodalommal, hegyakorolt kalózhajcíival 
elűzte a vandalokat Sardiniáhól: Basiliscus, a nyugati 1'8ászárné> 
testvér·e, J 113 hajó, i>s több mint l OO,OÖO Itatuna éK matrózból 
álló ser·eg f(;lött paranc~;nokolt, de mind a m ellett hogy HzerencsésC'll 
egyesiilt a többiekkel, nem volt elég bAtorsága egyenesen Carlhugo 
ellen rnenni, hanem beleegyezett a Gen ~>erik :ilia! kért öt nnpi fegy
versziinetbe. l<~ kevés idö elég volt a háto1· vandáln<tk, ki ezalatt 
alkalmat t11lált tiizet vetni a hajóhadnak, s cklu'•ui a kP.t birodalolll 
fllt;tbe látta menni azon hadkészlctet, n1elly miatt kimeritették mag1i
kat. Basilisens hajóinak alig felével Komtnntiuápolyha. futott. Hera
elius a pusztába vonúlt vissza, Mareel linus pedig Siciliába, hol meg
gyilkoltatott; s Genserik ismét ura lett a tengernek, birodalmához 
kapcsolván 8iciliát is. 

Más tartományokat is elvesztett a birodalom. <ialliaban a bur
gundok, a két Burgundián kivül, elfoglalták a mo:-~tani Lyont ,Dau
phinét, Provence-t a Durenceig, Schweiznak egy részét és Savoyát 
(411-36); s Gundekar úgy tekintette magát mint az első Burgund
ország alapítóját, m~llyet halálakor Gundiolms fiának hagyott, Eurik, 
IL Theodorik utóda (466) s a visigóthok törvényhuzbja, Spanyolor
szágl'a ütvén a rómaiakat elűzte onnan, s adózókka tette a Galiziára 
szaritott svéveket; elfoglalván Ariest és MarseiBet Galliában is meg
semmisitette a rómaiak Alpeseken túli malmát, s ura lett az egész 
földnek, melly a Pyrenek, a. Rhone és Loire k özt terül el. 

AU\'ergm~. 

Auvergne, melly tartomány utolsó hódolt Caesarnak, utolsó lc
teteményese is lett a. római hazafiságnak ; ez ellentállott Em·iknak, 
segittetve A vitus császár fia, Ecdicius által, ki saját tekintélyével 
hadsereget gyüjtött a burgundokból, hogy megtisztitsa az országot, " 
ép olly jó szivű lévén ru int a milly bát01·, szü kség idején négyez<,r 
szegényt táplált. Sidonius költő, Ecdicius sógora s clermonti püspök 
(4 72) a religióval igyekezett éleszteni a vezér és védők bátorságát, 

Quo1-um gaudentes extjeptant ve1·bera mal.a~. 

Pe-rge, pater patriae felix, atque omine .fawto 
Oaptivoa ili'Mture nt>t~o•. abaolt•e t•etu.JJtos. 

Sidonius. Pane9. 
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S az ostromolt vároBban engesztelő körmenete!< et (k e l' C i> Z t j a l' Ó 

11 a. p ok) vezetett, miket nem rPg hozott szokásha Mamertus viennei 
vüspök. Igy irt hozzá a költő: "Mikénl hírlik, a góthok indúlóban 
vannak a római tertiletre tiimi, t1 a mi tartományunk, a szerencsétlen 
Au1ergue, mindig ~jtln'tl ~>zolgal az ö beiité~eiknek. Mi bizalmunkat 
ezen veszély it·ányábau, nem t·omladozott falaink vagy szú ette hadi
eszközeink, hanern a szcnt körmenetekbe helye?.zük, mollyek nem 
hagyják csüggedni az auve1•gneieket azon iszonyok között, mellyek 
minden oldalról környt'zik" 1). Több ízben visszaverték a barhárokat 
e nemes és ajtatos lelkek, kiket Hóma nem i:smert és nem Regélyzett j 
nJinda?., mit Antemius tehetett, abhan állott, miszerint rábírta Rioti
must a bretanok hen:zegét, hogy menne segélyére az auvergneieknek. 
Ez legyőzetett, de azért ök nem csügged tek, ~ már Clermontnál is 
visszanyomták az ostromlókat, midön· meghallották, hogy egy új csá
~zár Euriknak akarja öket átengeudi. Hidonius liiaba szegült ellene 
egy ékesszc'll(J levélben e gyalázatos egyezménynek 2). "Ez hát ju
talmunk, igy ir ö, a tűz, vas és ragály által kiállott szenvedéseink
ért? E fényes beke kedveért téptük rni ki falaink lőréseiből a vad
növényeket ·t Istenemre, szégyellhetitek magatokat e szerzödés miatt, 
melly sem díszes, sem hasznos. Ha szükség, örömmel fogadjuk az 
ostromot, a csat;íkat, az éhséget j de ha átadatunk, nnpfényre fog 
jőni, hogy aljasan barbár végzést hoztatok." 

Ricimer, mivel nem bánhatott kénye kedve szerint Anterniussal, 
Rómából Milánóba vonúlt, s egyetértvén a barbárokkal, polgárhá
horúval fenyegetöz?tt. Epiphanimi paviai püspök .Milanbba s onnan 
Rómába ment,hogy a névleges és tényleges császárokat kibékítse, mi 
egyicllire sikerűlt is. De a barbár patricius keblében megmaradt a 
boszúvágy, s miután a burgundok és keleti svévekböl egy sereget 
gyüjtött, kinyilatkoztatta, hogy többé nem fog a görög birodalomnak, 
s az az által választott császárnak engedelmeskedni j s kikiáltván Oly
briust, Róma ellen indúlt. 

Ol;ybrlu!l. 
Ezen tanácsos a legfényesebb római családból származ.va nöül 

vette Piacicliát, HI. Valentinián legkisebb leányát, s ezen az úton 
igényeket formált a trónra, miket a vandaJok pártoltak. Ricimer 
meghívására, ott hagyván konstantinápolyi nyugalmát, kikötött Olasz
országban, s Ricirner által Róma felé vitetett j de a tanács és a nép 

1) Ep. 1. lib. VII. 
2) Ep. 7. lib. vu. 
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egy része Antcmius résr-én állottak, és ~wgittctvc egy góth és gallus 
sereg által, három húnapig állottak ellent; végre Ricimer győzött, 
megölette ipáját, a csász:irt, és rablást engedett a katonaságnak. 
(472 jul. 11). 

Ricinwr halitlll. 
Negyven nappal azután meghalt Ricimer, a hadsereget unokája 

Gundobaldra, a burgundok fejedelmére hagyván; s ekként egyszer 
valahára megmenekült a birodalom ez izgága embertől. Olybrius is 
csak hét hónappal élte túl, 11 a császári koronát bizonyos Glicerius 
nevü, nem tudni miféle ember bitorol ta (4 73-7 4), azután Leo kon
stantinápolyi császár J uli us Naposnak adta azt, ki nagybátyjának, 
Marcellinusnak utóda volt D almátiában. 

Julius N~pos. 
Ez Ola.~zországba érkezvén, s ott vetélytársát Gliceriust 

könynyedén püspökk é tévén, ismét egy kis reményt nyújtott a sü. 
lyedö birodalomnak. De távolban a fenyegető visigóthok Auvergne 
átengedésére kényszeritették; közeliben pedig a frigyes barbárok 
Ürestes vezérlete alatt fellázad ván, Rómából Ravenna felé nyomúltak. 
Közeledtökre megfutamodott Julius s lemondván a trónról (475 aug. 
28), mellyre hogy még találkoztak vágyal~ozók, csodálni lehet, dal
mátiai herczegségébe vonúlt, hol négy év múlva Glicerius két udva
roncza által meggyilkoltatott. 

Ezen Orestes, Tatuilus fia, ugyanaz, kivel Attila mellett mint 
titoknokkal, Konstantinápolyban pedig mint követtel találkoztunk. 
Rettenetes ura rneghalálozván, sem az ö gyermekeinek, sem a visi
gáthoknak nem akart engedelmeskedni, ha~em azon barbárok közöl, 
kik az Isten osto1·át követték, leginkább pedig a herulok, shirrek, 
alánok, turcilingok és rugiakból egy sereget gyűjtvén azt a szokott 
frigyes czimrnel Róma 1;soldjába vezette. A császárok félelem vagy 
szükségböl hizelgő leg fogadták, ajándékok és hivatalokkal halmozták 
el, végre patriciussá és vezérré nevezték ki. A vett jókról hálátlanút 
megfeledkezve, követőit, kik által mint bátor harczfi, mint nemzet
beliök, s mint ki az övékkel egyenlő életmódot vitt, szerettetett, rá
birta hogy az engedelmességet felmondják, s az ö fiát Romulus Au
gu~tulust kiáltsák ki csá~;zárnak (okt. 28). 

Romulu;; Augu!ltulus. 
E gyülevét~z csapatok ugy tekintvén a császárt mint saját te

remtményöket, követelték, hogy mindent kedvök szerint tegyen, nö
velje a fizetést és ajándékokát; sőt, irigy szemmel nézvén a barbá
rokat, kik Galliában, Spanyolországban, és Afdkában már állandó 
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lakásokra tet~ek s11.:ert, azt is kívánták, hogy az olasz földek egy har
mada nekik adassék át. Ürestes megtagadta kérelmöket, de ök talál
tak ollyat, ki meghallgatta. Odaaker, fia azon Edekónak, ki Ores
tesnek követtársa volt Attila részéről Konstantinápolyban, mitsem 
örökölvén atyjáról, s csak tulajdon erejére támaszkodva, elhatározta 
használni azt a zavarokban, s rabláara és idegenek szolgálatába adta 
magát. Egy ideig N oricumban kószált; késöbb a szép olasz földre 
menvén, s meghallván a frigyeseknek Ürestes visszautasitása miatti 
zugolódását, megigérte nekik, hogy teljesiteni fogja kívánságukat, 
ha neki engedelmeskednek. Örömmel futottak zászlói alá, ki ellen
állás nélkül érkezett Addáig (4 76). Elfogván Ürestest Paviában meg
ölette; a gyenge Augustulust, ki csak i~ju szépsége által tűnt ki, 
szánalomból vagy megvetésből életben hagyván 6000 arany évi jö
vedelmet biztositott számára, s lakhelyül Lucullianót jelölte ki neki, 
egy kéj·lakot a misenumi gyönyörű hegyfokon, mellyet Marius épí
tett, Lucullus Görögország minden műremekeivel felékesített, késöbb 
a császároknak szolgált kedves mulató helyül, végre a betörések al
kalmával erőddé alakittatván menhelye lett Octavián utolsó utó
dának. 

Most már a költséges császári méltóság fölöslegesnek látszott; 
a tanács tehát, a barbár parancsára, irt Zeno konstantinápolyi csá
szárnak s kinyilatkoztatta, hogy nem szán.dékozik továbbra is fentar
tani a császári méltóságot Olaszországban, elégnek találván egy fe
jedelmet Kelet és Nyugat védelmére; legyen tehát Konstantinápoly 
székhelye az egész birodalomnak, az olasz köztársaság védelmezésére 
elég lévén Odoaker, kinek részére Zenotól patríciusi czímet s az 
olasz terület kórmányzóságát kérték. A császár egy ideig habozott, 
azután beleegyezett; s igy Ürestes fiában, ki a véletlen különös já
téka által az első római király és első császár neveit egyesitette ma
gában, végét érte a nyugati császárság K. u. 476, a váror; alapitásá
nak 1229-ik évében, 740 évvel az .első afrikai hadjárat, 550 évvel a 
germánokkal kezdett háborúk után, 507 évvel az actiumi csata után, 
hol az egyeduralom megalapíttatott, és 310 évvel a normannokkali 
háború után, midön a nagy népvándorlás kezdetét vette. Rómát elő
ször királyok kórmányozták, azután négyszáz nyolczvanháromszor 
két-két consul, s végre hatvanhárom császár. 

VII. 



TIZENBETEDIK FEJEZET. 

Sz em l e a r ó m n i b i r o d a lom bukás a föl ö t t. 

Ha az olvasó megértette nézeteinket, nem fogja várni, hogy a 
szokásos módon gyá~zbeszédet tartsunk a római birodalom bukása 
fölött. Tegyék ezt azok, kik hün az iskolai emlékek hez, Tullius és 
Cato hazafiúi szemeivel nézik a dolgokat: mi ez eseményben, a tör
ténet tanusága szerint, a baladás egy akadályának eltűntét látjuk j s 
azon halálküzdelemböl, mit a keleti császárság tiz századon át vivott, 
következtetünk, millyen lett volna a nyugati, ha fenmarad. 

Nem is akarjuk bukását csupán csak a barbárok betöréseinek 
tulajdonítani. E betörések Caesar és Augustus idPjátöl kezdve öt 
századon át fenyegették a nélkül, hogy árthattak volna neki mindad
dig, mig a belkörűlmények elbáritbatlanná nem tették a bukást, mire 
a nagy népvándorlás csak alkalom volt és semmi egyéb. 

Az új társadalmak sze1·eteten alapúlnak, s minél inkább halad
nak a müveltségben, annál inkább keresik a békét, annál több em
berre terjesztik ki az egyenlőséget 1 mig végre windenkit részesite
nek abban. A régieknek ellenben csak gyülölet, harcz s minden 
más népeknek távoltartása az ö szabadalmazott müveltségöktől ké
pezték alapját. Erre vezettethetik vissza, ha jól megnézzük, a régi 
államok hazaszeretete és élete. Néhány társúlt emberek, mig bent 
szabadok, külre zsarnokai és ellens~gei mindazoknak, kik gyüleke
zetükhöz nem tartoznak: innét a szükség szüntelen fegyverben állani, 
hogy védjék magukat vagy támadjanak j innét a polgári és vallási 
törvényhozók törekvése fentartani a szokásokat és intézményeket, 
mellyek az ö nemzetöket minden másoktól megkülömböztetik. 

Azonban nem akadályozhat~ák, hogy a hóditások, szövetségek, 
frigyek, mik által szaporodtak barátaik s kevesbedtek ellenségeik, 
ki ue terjeszszék e társadalmakat Ekként a szabadalrnak többekre 
kiterjesztetvéu, ez a müveltség és igazság előnyére szolgált ugyan, 
de a társadalom ez által alapjábau támadtatott meg j mert a hazasze
retet azon mártékben gyengülvén a mellyhen terjedt, ha egy olly nép 
tűnt föl, melly azt eredeti erélyében megőrizte, e nép előnyt nyert. 

Görögország Sándor hódításai által átlépte városainak határait, 
és elbukott. A pelasgok, hetrur::zkok s más, a Földközi-tenger körüli 
pép ck e második életszakba léptek, midlin Róma rajtok ütött és meg-
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hódoltatta öket. Róma péld1inya volt a hazaezeretet és harczias
ságnak. 

Hogyan állhatott volna a világ ellent az ö rohamának, s a patri
cinsok hajthatlanság~inak? 1\lielőtt a keleti hóditási hajlam Európába 
áthozatott, ennek népei köriilbelül egyenlő szinvonalán álltak a mü
veltségnek; a földművelésnek élve, sa földterületek szerint csekély 
népességekre osztatva, gyakran viseltek egymás közt háborúkat, nem 
n~gyjelentöségiiekP.t ugyan, de mellyek alkalmAsak voltak táplálni 
bátorságukat j sok vá1·osaik voltak, a nélkül hogy valamellyik elsö
séggel birt volna a többil'k fölött j s csak ideiglenesen pillanatnyi ér
dekek miatt egyesültek. Ndkülözték a társadalmi kényelmeket, de 
élvezték a szabadságot, mi által külömböztek az ázsiaialttql. A keleti 
nagy bil·odalmakban az egyén elveszett vagy feláldoztatot.t: Em·o
pában a felosztás küzdelmeket szült, mikben az ember fejleszti ~s 

gyakorolja erőit. 
A dolgok illy állásának kedl'ezett a természet, melly folyók és he

gyek által különzötte el a tartományokat, s a gyarmatok, mellyek akár 
számüzöttek akár polgá1·okból állottak, könnyen átültették vagy meg
szerezték a szabadságot. 

Illy képet állitott elénk Görögország, különböző eredetű és al
kotmányú de a nyelv által összekötött népeivel; egyszer egyesülnek 
a perzsák ellen, azután pedig két fö államra oszolnak , mellyek 
egyike aristocraticus, másika democraticus j ebből kiengesztelhetlen 
irigység és harczok származnak, mikben kölcsönösen gyengítik egy
mást. Ha Sándor megőrzi hazafiasságát, s a helyett hogy keleiics 
képzelödö szelleme Ázsia felé vonta, Európában marad, e népet egye
sítve, igen nagygyá tehette volna azt. Az ö halála után, ezen, az 
egységet tűrni nem tudó népnél minden rend bomlásnak indúl; meg
sokasodnak a hadseregek, szövetségek, harczok j semmi nagy, semmi 
nemell tettet nem bir felmutatni; kicsinyes számításokkal politikai 
egyensúlyra törekszik, mi által a békét hivén megerösithetni, végnél
küli háborúkat hoz létre, s elöidé~i az általános felosztást. 

Hasznára forditotta ezt .Róma, melly szinte különféle népek 
keveréke volt j s az olaRzországi népségek között fegyverrel kényte
lenittatett magát fentartani. Miután a Tarquiniusok elüz~::tésével meg
szakadt a királyok által megkezdett nagyszerü összeolvasztási mü s 
az oiygarchák megerősödtek, ezek részéről a legyőzött nemzetből 
álló nép iszonyú nyomásnak volt kitéve j de kevésbbé lévén hajlandó 
türrii a zsarnokságot, mint Ázsia népei, zajongott, s kenyeret és jogo
kat kért. Hogy megnyugtassák, folytonos hábQrúkkal foglalták el1 

~l* 
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mellyekböl a patriciusok mindenesetre csak hasznot húzhattak, mert 
ha győztek, meggazdagodtak, ha pedig legyőzettek, visszautasitották 
a nép követeléseit. 

Továbbá Rómában háború által szereztettek a méltóságok, há· 
boru által növekedett a polgárok száma, háborúban nevettette~ az 
ifjak, a háborúról értekeztek főképen a népgyűlések és a tanács, s 
ennek kebléből kerültek ki a hadvezérek, hogy véghezvigyék a 
harczmezőn, mit a gyűlésben elhatároztak. 

Már, ba a harczi szellem ennyire szövetkezik egy állam minden 
elemeivel, ha az lelkesiti a tanácsgyüléseket, akkor lehetetlen, hogy 
a 'háború többé megszünjék, mert mindnyájan ohajtják azt mint szo
kott foglalkozást, mint utat a tisztelet, gazdagság és hatalomra. Egy 
illy hős állam harczvágya nem olly an mint egy Sándo ré vagy Dsengis
káné, melly a nagyravágyó halálának esetére reményt hagy a népek 
számára; egy illy államban csak a vezérek váltakoznak, de a halha
tatlan hős testület lelke mindig ugyanaz marad. 

Igája alá hajtván a félszigetet, Róma Cart!Jagóval áll szemben j 
s az ellenállásban óriásnak, a gyiizelemben ellenállhatlannak tűnik 
fel; ravaszúl felhasználván a politikai egyensúly elvét fegyveres kezet 
nyújt a gyengének, hogy ez által elnyomja az erőset, azután pedig 
egyiket is, másikat is leigázza. 

Jaj a legyőzötteknek! Más mivelt népek hóditottak a nélkül, 
hogy romboltak volna: Darius és Xerxes megengedik a Propontis és 
Euxin melletti gyarmatoknak, hogy kereskedésöket üzzék, s magu
kat szabadon kórmányozzák. Sándor pártolja Perzsia jólétét, növeli 
Egyiptom ét; ha lerontja 'l'yrust, ezt csak azért teszi, hogy mellette 
egy új várost emeljen, melly amazt fényével elhomályosítsa. Pontus 
királyai, kik országuk körül sok gyarmatot meghóditottak, nem pusz
tították el azokat, nem fosztották meg törvényeiktöl, sőt előmozdí

tották kereskedésöket, s igy hatalmuk eszközévé tették azokat. Róma 
ellenben rendszeresen igyekszik megfosztani a nemzeteket jellegeik
től; a hová csak lábát teheti, lerombolja a régi nagyságokat, meg
semmisiti sok századok ügyekezeté~ek gyümölcsét; a gazdag Ko
rint, Carthago, a tengerek királynéja, Rhodus, a nap jegyese, feláldoz
tattak a győzö irigységének j az Aegeumi-tenger virágzó városai 
elhúllatják virágaikat, Görögországéi elvesztik fényöket j a kereske
dés, ezen lelke a beltengerek körüli népeknek, elhal az úmő karjai 
közt, melly fojtogatja azt, midön törvény által is szantesiti a balvéle
ményt, melly a kereskedést és munkát lealázónak bélyegzi, s egé
szen megfojtja a kegyetlen patriciusi jog által, melly a semleges né-
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peket ellenségeknek tartja, s a velök nem szövetkezett emberek éle
tét és vagyonát z~;ákmánynak tekinti, mellyet, hogy eh,&bolbasson, 
csak alkalomra vár. 

Mig Róma, Olasz- és Görögország némelly meghódoltatott tar
tományainak a szabadság némi árnyát meghagyta 1) 1 addig Hiepania, 
Gallia s a többi Európának irtó háborút üzent; eléggé kitűnik ez a 
gyarmatok elterjedéséböl, mellyeket az első jöttmentek, vagy azok 
alakítottak, kik a főváros zivatarai elöl ezen részeken kerestek wen
helyet, s ezeknek még nyelvét is megváltoztattá.k. Kivéve azon ke
veseket, kik némelly tartományokban a rómaiak vagy latinok pol
gári vagy politikai jogait egészben vagy részben megnyerték, a töb· 
biek ki volt~k téve a törvényszékek igazságtalanságainak, az ügyvé
dek húzavonásának, a nemesek zsarnokságának s a tartományi kor
mányzók zsákmány-szomjának , kik minden évben változván, éhes 
pióczákként szivták folyvást a népet. 

Sallustius kegyetlennek és elviselhetiennek nevezi a római 
uralmat 2). Tacitus beszéli, miszerint a tartományok, hogy hallgatásra 
birassanak, megnépteleníttettek 3). Még a hazai nagyság által elvaki · 
tott Livius is, ki egész őszinte tűzzel kel ki, midőn valameily nép 
Róma ellenében életét és szabadságát meri védeni, ez a Livius is meg
vallja, hogy a hova egy adószedő lép, ott a jog elenyészik, s a sza· 
badság megszünik létezni 1), s Mithridates méltán kiálthatott fel: 
"E g és z Ázsi a sz a b a d i t ó j á ú l v á r e n g em." 

Miután a köztársasági kormány ekként eltörölte a népeket, a 
császári kormány megsemmisitette az egyéneket is, mert csak annyira 
becsülte a polgárokat, a mennyiben az államot segélyzették, s igy a 
személyes érdeket a közérdektől elválasztotta. Kivéve azon kevese· 

·ket, kik a kormányban részt vehetni reménylettek, mások csak az 
elnyomás és adókról ismerték az államot ; a miért is a tartományok 
a helyett hogy Róma erejét növelték volna, gyöngitették, ellenség
nek tartván azt, és zsaruokuk vesztét úgy tekintették mint saját sza
badságukat. 

Róma azon fiait, kiket hódításai alk~lmával elvesztett, a lenyü· 
gözött tartományok legjelesb egyéneivel pótolta ki. E bámulandó, 

l) Majores 1WStl"'i Capuae magistmtus, senatum communem IIU8tulerunt1 neque 
aliud nisi inane nomen 1·eliquerunt. Oicero c. Rullum. 

') Impe1·ium ex }ustissimo et optimo crudele irnolerandumque factum. 
") Ubi satitudinem faciunt, pacem appellant, 
') Lib. XVIII. lR, 
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a várossal egyidejü, a f'dúri köztársaság által egyideig akadályozott, 
de a tribunok, Gracchusok, Márius s különösen Caesar lángesze által 
feltartott rendszer eszközlötte azt, hogy Róma a világnak olly sokáig 
úrnője lehessen; de végre mégis kellett, hogy ez nagyságának alap
ját megingassa. A köztársa~>ági Rómában a haza egyértelmű v~lt a 
vallással; a köz ·és magán ténykedések czéljáúl annak növekedése 
tekintetett; ezért mPgvetették a kincset, életet,jámborságot és erényt; 
békét csak győzelem után kötöttek ; s ezen hazaszeretet szülte azon 
hősöket, kiket szükségképen mindenkinek meg kell bámulni, ki o. 
nagyságot, eltekintve az emberszeretettöl, li!zemléli. A meghódoltatott 
tartományok zsákmányai a katonák, a földek a polgárok közt osztat
tak ki, kik ekként bástyáúl szalgáltak az ellenség ellen, s a legyőzöt
tek közt a Rómátóli félelmet, s intézményei iránt tiszteletet terjeszt
vén, új győzelmeket készitettek elő. 

De a milly mértékben terjedt a birodalom, olly mértékben hült 
a hazaszeretet; s a fzámkivetési büntetés, me ll y a rómaira nézve ret
tenetes volt, ha csak Fidene vagy Ardeaba távolitotta i~ öt, Caesar 
idejéheu annyira elvesztette hatását, hogy szükséges volt a jószágel
kobzással keményíteni azt. 

Midön a távoli hódítások szükségessé tették a parancsnoksá
gok meghosszabbítását, a vezérek a leigázott tartományokban hozzá
szoktak a szolgai hódolathoz; a hadseregek, ragaszkodván vezéreik
hez, kik öket győzelmekre vezették, követték azokat a haza ellen is, 
s Marius és Silla ezek segélyével lettek vérengző zsarnokok, Caesar 
ezekkel verte le az aristocratiát, Augustus a köztársaságot. 

S most megváltozik az alkotmány, nem annyira azért, mert a 
nemesek dictatora vagy a néptribun császári czímet vettek fel, mint 
inkább azért, mert megszüntek a hóditások, mellyek Rómának tápúl 
szolgáltak, 

Többé nem ösztÚnözte öket a magán büszkeség, mert minden 
dicsöség és haszon csak a császárt illette; nem a tanács, mellynek 
nem volt többé szüks6ge háborúra, hogy a népet elfoglalja vagy ki
játszsza; nem a szükség kemény hadi munka által nyerni méltóságo
kat, miután megszerezhették azokat, ha a császárok körül forgolód
tak; nem végre a császárok, kik hajlandóbbak voltak méltóságuk 
örömeit élvezni, mint nevelni egy, már különben is óriás biro-
dalmat. . 

Ezek, hogy hatalmuk elöl minden akadályt elháritsanak, s meg· 
töltsék a kincstárt, eltompították a hazaszeretet kizárólagos érzelmét 
s a polgári jogokat nagyszámú alattvalókra terjesztették ki. Róma 
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kormánya helyhatósági volt, hol a patriciusok, a nép, a lovagok, ta
nács, consulok és trihunok olly módon egyensúlyoztattak, hogy egy 
erélyes kéz szép rendben igazgathatta öket. E kormányforma azon
ban mt'gszünt alkalmas lenni, midőn a város az egés~ világra kiter
jedt, s az annyira különnemű elemek nem hozathattak összhangba. 
Új Rómák alakúltak az anyaváros mintájá.ra, de a régi Rómának 
csak árnyalakja maradt meg ; sem az által, hogy a város Olaszor
szágnak, azután az egész világnak megnyittatott, nem jött létre egy 
valódi polgári rend, vagy birodalmi nemesség, mely a népnek szabad
sági biztosítékokat, a kormánynak állandóságot s az ügykezelésnek 
hatálytadott volna. "?~Jinden egynek szeszélyétől függött, ez egy pe
dig a hadseregektől; s igy az egyeduralom nem kevésbbé volt ziva
taros mint a köztársaság. Külsőleg egy nagy egység képét tüntette 
fel, de belsőleg semmi sem állott szilárd lábon ; fajok, nyelvek, val
lások, intézmények, czélok, mind különböztek egymástól ; egyik nép 
nem ismerte a másikat; közlekedéaek csak a fövárosok, azaz a ró
mai polgárok különböző tartózkodási helyei közt nyittattak; egyéb
iránt kölcsönös ellenszenv uralkodott a győzök és legyőzöttek közt, 
és egy ellenküzdelem, melly nélkülözvén minden törvényszerüséget 
csak az államot zavarta, a nélkül hogy az uralkodókat fékezte 
volna. 

Ha Caesar, ezen tulajdonképeni alapítója a korlátlan uralom
nak, foganatositbatta volna nagyszerű czéljait, t. i. megszilárditani a 
birodalom egységét, megosztani a polgárjogukat a tarturuáuyokkal, 
s halálos döfést adni az aristocratiának a tanács kiterjesztése s anaak 
keblébe mindig új egyének felvétele által, talán egy egyensúlyozott 
kormányt hozhatott volna létre, melly a különféle eröket egy czélra 
irányozhatta s e keveréket a latinok, olaszok, új latinok, helyhatósá
giak, gyarmatosok és tartományiaknak egy nagy egésszé alakithatta 
volna, a nemzeti biztonság és a világműveltség javára., De a kicsi
nyes szivű és elméjü Augustusnál hiányzott a képesség vagy nagy
lelkűség megfékezni önmaga és utódai bűnös önkényét, s igy ezek 
azt tehették, a mit akartak. 

Ezek pedig a roszabhat akarták. A népgyülések lehetlenekké 
tétettek az által, hogy az egész világnak megnyittattak. Hogy a 
1aná,_cs némi gátot ne vethcssen, a császárok, jók vagy roszak, gyen
gék vagy elhatározottak, egyetértettek abban, hogy azt megtizedel
jék vagy lealacsonyitsák ; ebből azután féktelen zsarnokság szárma
zott. És pedig annál iszonyúbb alakban lépett ez fel, mert a végre
bajtó hatalom nem volt elválasztva, mip.t napjainkban, a törvény-
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ho"'ó batalomtól; a fejedelmek maguk bíráskodtak, és maguk hajtot
ták végre az általok hozott ítéleteket. A patriciusok hajdani köztár
sasága talált módokat, és törvényeket szerzett, hogy eltegye láb alól 
mindazokat, ki~ ellenkezhetnének : a császárok saját hoszújok vagy 
kedvenczeik kincsszomjának kielégítésére használhatták fel az.okat. 
Tehát csak egyéni jóságuktól függött, ha némellyek közülök vissza 
nem éltek kortátlan és törvényes hatalmukkal; s valóban van-e rá 
példánk, hogy e szörnyeknek, kik Augustus trónján követték egy
mást, valaha szemrehányást tettek volna a törvények áthágása miatt? 
Misem volt a törvényben, mi önkényöket megszoritotta volna; a val
lásnak ök maguk voltak főpapjai; az erkölcsiség csak iskolai vita 
tárgyát képezte, melly elégtelen volt a törvény vas szava ellenében. 

Illy módokkal meglehet ugyan szerezni az uralmat, de nem 
megerősíteni, s hol a jog csak a hatalom szerio t méretik , ott az erő 

lesz biró mindenben. S valóban úgy lett. Az erö, melly teremtette a 
fejedelmeket, meg is buktatta azokat. Kénytelenek lévén szüntelen 
fegyverben állani, nem külellenség hanern alattvalóik ellen, növelték 
a testörök (praetoriani) hatalmát, ezek pedig arra használták azt fel, 
hogy császárokat választottak, s a polgári kormány-ügyekbe avat
koztak. Midön Commodus a népet é~ tanácsot megfosztotta a szabad
ság utólsó látszatától is az által , hogy a testőrök főnökét (praefectus 
praetorii) mindjárt a trón után helyezte, ekkor alapittatott meg a va
lódi kényuralorn: a testűrök elfoglalták mások javait 1 s még csak 
jogczimekkel sem igyekeztek bitorlásukat takarni; lealacsonyitották 
a tanácsot, felvévén abba bármelly alávaló egyént, csakhogy fizessen; 
áruba bocsátották a kinevezési okmányokat 1 egy év alatt huszonöt 
consult tettek, s mi több, árverésre bocsátották a birodalmat, a többet 
igérönek adván azt, 

A mit a városban a testörök tettek, ugyanarra feljogositottak
nak tartották magukat a hadseregek kivül, s bárkinek odaadták a 
koronát, kit hajlandók voltak támogatni. Maximinus után megkezdődik 
a választási versengés a tanács és hadsereg közt., s mivel ez utóbbi 
hatalmasabb volt, különféle nemzetekből császárokat választott. Róma, 
a helyett, hogy ö adna fejedelmet az idegeneknek 1 maga fogad eJ 
azoktól ollyat; B a hazaszeretet napról napra lankad az idegen feje
delmek, B az elt~.ljasodott alattvalók között. Késöbb minden hadse
reg egyenlő jogot tulajdonitván magának, ebből egyszerre kettős, 

hármas választás 1 és polgári harczok származnak, mellyekben egy
mást emésztették a hadseregek, mellyek a barbárok ellen lettek volna 
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szükségesek, s őrség nélkül hagyták a határokat, midőn legnagyobb 
szükség volt azok védelmére. 

Azon 160 év alatt, mellyeket a "cs á B z á r i t ö r t é n e t" leir, 
hetvenen viselték a császári czímet; s a hol illy módon adatQtt az, ott 
hiányzik minden próbakő, melly Bzerint a törvényest a bitorlótól 
megkülönböztessük, ha csak a kimenetelt nem fogadjuk el ollyanúl
Ezen egynapi fejedelmeknek lehetett-e egyforma politikájok? Min
den ujonan jött kevert abba valamit sajátjából, az utód kedvét ta
lálta abban, hogy elődjének ellenére tett; egyik sem tűzött ki maga 
elé valami nagy czélt, sem ideje nei:n volt azt kivinni. 

Constanti n beismerte Bzükségét egy szabályozott, habár féktelen 
egyeduralom nak, de nem volt elég tehetsége vagy akarata összhangba 
hozni. a különféle elemeket, s nem elégedvén meg a felkelések aka
dályozásának szempontjából tett azon intézkedéssel, hogy a testörö
ket meggyöngitette, s a kormányzó hatalmat a végrehajtótól elvá
lasztotta, azonfelül még a seregeket is, mellyek a folyauH>k mentét 
őrizték, a tartományokban szórta szét, s igy a tartományokat minden
féle veszélyeknek kitette. 

t~rkölcsök. 

Utódai. ázsiai romlottságnak adták át magukat, B palotáik, hova 
fenyegetett felségöket rejtették 1 mühelyei. lettek a cselszövények, 
igazságtalan ítéletek és aljas gyalázatosságoknak, mik az első császá
rok mészárszékllit helyettesítették. Udvaronczaik és heréltjeik közt 
hozzászoktak a gyönyörökhöz, s csak a semmittevés boldogságát él
vezték; elhanyagolván saját szemeikkel látni a dolgokat, a hadü
gyet és kórmányzást, a népek panaszait és szükségeit illetőleg meg
nyugodtak valameily ravasz, rabló, vagy megvesztegethető heréltjök 
tudósitásán. 

Szerethették-e továbbra is n polgárok az illy hazát? Eltávolit
tatván a katonai szalgálattól a féltékenység által, kizárat tatván a gyü
lésekböl, mellyek eredetileg nyilvánosak voltak, s az ipart lealázónak 
tartván, mi maradt egyéb hátra a nép és gazdagok részére, mint sze
génységben tespedni, vagy a Circus küzdelmeihen s a túlzó fényüzés
ben engedni szahad utat nyugtalan szellemöknek. A jobbak a Stoa 
iskolának hódoltak, mellynek nagy dicsöségére válik, hogy tanítvá
nyai közé számitbatta a bölcs Nervát, a dicső Trajánt, a bátor Had
riánt, az erényes Antoninus t; de mivel az embert elszigetelte az ál
tal, hogy a boldogság teljéül az érzéketlen közönyt tekintette, csak 
ig(;: n ritkán sil{erült társadalmi ja vitásokat létrehoznia, s a tényekben 
semmi nagylelküséget és szolgálati készséget, hanem csak önzést és 
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nagyravágyást mutatott fel. Epicurus ta.nai, mellyeket Fabricius em· 
bertelen hazaszeretete Róma ellenségeinek kivánt, uralomra jutot
tak, s azéttépték a lélek utolsó fék ét: az Isten félelmét; s most a ró
maiak az öket jellemzl:l mohósággal rohannak á gyönyörök karjaiba, 
mellyck megszerzésére a romlottságot, a hamis esküt és tanubizony
ságot, s a nyilt rablást szabad eszközöknek tartották. 

Az egyetlen eset, mellyben a rómaiak némi erélyt fejtettek ki, 
a Papia Poppea törvény elleni küzdelem volt, melly törvény a fes
lettség elnyomására irányoztatott, A látványok szeretete egész az 
örült&égig ment. "Ha hallják, ugymond Ammianus Marcellinus, hogy 
valahonnan kocsisok vagy lovak érkeznek, a beszélő körül gyülekez
nek, s ugy figyelnek rá, mint hajdr.n őseik bámulva szemiéiték Leda 
fiait, kik gyözelmet hirdettek. A nép játek és bor közt, kéj és szin
házakban pazarolja el életét, a Circus Maximus képezi az ö remé
nyök központját; ez az 1:1 templomuk, lakásuk és tanácsházuk. A 
köztéreken, utcza-szögletekea és piaczokon egymásttöri a nép, s a 
ki nagyobb tekintélylyel bir, fel s le szaladgál az utczákon kiáltozva, 
hogy az állam fenn nem állhat, ha a legközelebbi versenyen ez vagy 
amaz, általa pártfogolt kocsis elsö nem ér a czélhoz. Alig kezd pity
maiiani a lovagjátékokra kitüzött nap, mielött a nap fényes arczát 
megmutatná1 rohanva futnak oda, felüimulván a gyorsaságban magu
kat a versenyzendő kocsikat is, és sokan egész késő éjjelig ott van
nak, félvén nehogy pártoltjuk megbukjék" 1). Láttuk, hogy a thessa
lonicai polgárok, megfeledkezve a veszélyröl, mi Theodosina részéről 
várta öket, a szinházba rohantak, s ott elfogatván megöletni enged
ték magukat, Sz. Ágoston és Orosius beszélik, miszerint a rómaiak 
Alarik elöl Carthagóba futván ott egész napot a szinházban töltöt
tek; bármilly balesetet fel sem vettek, ha a szinkört visszanyerték ; 
ha élvezhették a szinköri játékokat, ollyba vették mintha a góthok 
nem is ártottak volna Rómának 2). Innen van Salvianus találó mon
data : "a n é p me g h a l és n e v e t 11 a). Hallatlan közönyösség a 
haza balesetei iránt! Hasonló eszelösséget hány szemökre Salvian us 
a trieri lakosoknak, kik, alighogy ruegszünt a barbárok dühöngése, 
szinköri játékokat kértek a császártól, mint elégséges kárpótlást ki
állott szenvedéseikért. "Szerencsétlenek! hol fogjátok 
azokat rendezni? polgártársaitok porai és csont-

l) Lib. XXVIII. 
") sz. Ágoston, de civ. Dei 1. a2. Oroslus, Hb. 1. 6. 
•) De providentia, 
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jai fölött! Mindenki sir, és ti ujongva vétkes gyö
nyöreitek közt, felhivjátok az Istent, és felélesz
titek haragját gonosz babonáitokkal." 

Ez ékesszóló iró könyve bizonyságot tesz az általános romlott
ságról, vagy inkább a régi társadalom erényeinek teljes hiányáról, s 
tanusitja, mcnnyire eltértek a keresztények is eredeti tisztaságilktóL 
Decuriók és senstorok örökösödés vagy bitorlás által temérdek, szol
gaság vagy koldusbatra jutott családok javait m~gukhoz ragadván, 
egész tartományokat elfoglaltak, s ugy tekintvén magukat mint egy 
kis világ köz pontját, minden másoltat elhomályosítottak: a mór Na
bal fiai a Közép-tenger afrikai partjait harmincz foknyi kiterjedésben 
birták ; hat polgár úrkodott az egész proconsnli Af1·ikában; Macri
nus, midőn császárrá választatott, snját jövedelmeiből az egész állam 
kiadásnit födözhette; s ha Olympiodorusnak hitelt adhatuuk, sok, 
nem fö családok, 1500 font arany jövedelemmel rendelkeztek, melly 
összeg moilt mintegy öt milliót tenne. Ha illyennek birtokait elfoglal
ták a góthok Thraciában, még temérdek maradt neki Spanyolország
ban; ha a bagaudok elégették terroényeit Galliában, jövedelmeztek 
neki az olajfa ültetmények Syriában. Innét magyarázható egy a sir 
fölött ujongó nép bámulatos gondatlansága; innét a nagyszerü visz
szaélések, mert miféle biróság szaritbatta engedelmességre egész 
tartományok birtokosát. 

A takarékosság és előregondoskodás a közép osztálynak tulaj
donai, mellynél a vágy vagyoni állapotát megőrizni vagy javítani, 
szüli a folytonos haladást, mi az életet képezi s társadalmunk job
bitásat hozza létre; továbbá táplálja a házi erényeket, a társulás 
szellemét, s az egyenlőség érzelmét, mi az igazságnak alapja. Ki 
öröm és szenvedésekben magához hasonlók közt növekedett, s azok
kal közös érdekek és szenvedélyekkel bir, az nem szigeteli el magát 
mint a dus, sem kétségbe nem esik mini a koldus, hanem tulajdon 
jólétét a közjólétben keresi, szereti a hazát, mert ettőllátja függni 
saját boldogságát vagy bukását ; s igy megőrzi az emlékeket, mely
lyek a bátorságot megerősítik, s a reményt táplálják. 

Egyéni állapot. 
E hasznos osztály elveszett a birodalomban, melly csak gazda

gok és koldusokból állott, s ezek között iszonyu mélység tátongott. 
A nagy városokban a meateremberek és felszabadítottak egy keve
réke fészkeli meg magát, kik azon csekély kereskedésből tengetik 
életöket, mit a császári egyedáruság hagy nekik, s mesterségökből, 
melly a nagy urak fényüzésének és kéjeinek tápanyagot· szotgáltat; 
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egyébiránt szegény és megvetett, nyugtalan és lázongó, fenyeget és 
reszket. S nem is azért mozog, mint Corialan idejében, hogy tulaj
don jogait érvényesítse, vagy a haza érdekeit előmozdítsa, hanem 
hogy kenyeret vagy játékokat kérjen, hogy a keresztények vadak 
elé vettessenek, s hogy bérért eszköze legyen a heréltek és kedven
czek cselszövényeinek, kik a fejedelem kegyének áruba bocsátása 
által kevés évek alatt meggazdagodnak. 

A tartományokban a birodalmi nemesség, mellyet elpuhítottak 
a magas hivatalok, hasonlitott a rómaihoz, s messzire elterjesztette 
a főváros romlottságát; a vidéki nemesség pedig, melly a helyható
sági tisztségekkel volt felruházva, nem akart amattól elmaradni. 
A római polgárjog közönségessé tétele mindinkább kevesebb ke
zekre játszotta az olasz gazdagságokat, mert a földeket és városokat 
csakhamar üresen hagyták, hogy Rómába menjenek élvezni vagy 
hivatalt vadászni. - Itt kénytelenittettek henyélni, miért is most 
már mag helyett kenyeret, hust, lisztet, ruhákat és pénzt osztottak 
ki köztök, s mindezt a tartományok költségére. A kézmüvesek tes
tületei annyira terhelve voltak, miszerint nem birnők felfogni, hogyan 
tarthatták fel magukat, ha nem tudnók, hogy a császárok erőszakhoz 
folyamodhattak, s a kit egyszer a testületbe beeröltettek, az többé ki 
nem léphetetl, s ha eltávozott, mint szökevény vitetett vissza. A ró
mai polgárjognak ezen kiterjesztése Olaszországra nézve csak el
néptelenedést szült, mert az urakat és henyéket mind Rómába von
zotta; de nem használt a tartományoknak sem, mert semmit egye
bet, hanem egy helyhatósági tanácsot hozott létre, melly bizonyos 
meghatározott jövedelemmel biró polgárokból állott, s mellynek fő 
müködési hatalma az adók behajtásában nyilvánult. Miután mindenki 
római polgár lett, növekedett a henyék száma, kiket a kincstárnak 
kellett táplálni, mellynek szükségei akként növekedtek, a mint jö
vedelmei fogytak. 

A földmüvesek, ezen nagy és éltető része a mai népességnek, 
szabad földészek (colon i liberi) és rabszolgákra osztattak fel, azon
ban inkább csak névleg mint tényleg különböztek egymástól, s alig 
becsültettek többre a barmoknál, mellyek megosztották fáradal· 
maikat. A távol lakó, nagybirtoku földesurak valameily rabszolga 
vagy kedvencz felszabaditottban biztak meg, kik a földmüvesekkel 
egy parancsnokló szolga szokásos kegyetlen és kényuri büszkeségé· 
vel bántak. A helyett, hogy ezen alattvalóikban uraik hazafiui érzel
meket ébresztettek, vagy bátorsághoz szaktatták volna, fegyvertele
nül és tudatlanságban hagyták öket1 nehogy valaha gondolatban vagy 
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karjaikkal zsarnokaik ellen fordulhassanak. A földész elött semmi 
törvényes ut nem állt, mellyen panaszait ura előtt vagy az ellen ki
önthesse; mindig növekedő földbér által terheltetve, adósságbá verte 
magát; ha az elnyomás elérte a netovábbot, elszökött, hátrahagyván 
házát, mezeit, családját, hogy egy más szolgálatába álljon s ezzel 
ujra kezdje a kikerülhetlen sorsot, ha mégis elöbbi ura által a törvé
nyekben meghatározott rövid pör utján vissza nem követeltetett. 

Ha van valami, mi a szabadságot kárpótolhatja, úgy a rabszol
gák jobb sorsban részesültek, mert legalább urok táplálta öket, ki
nek érdekében állt a lelkes gépeket fentartani. De a sok fáradság 
s a felügyelök durvasága elpusztította öket, s mivel megürült helyök 
nem pótoltatott többé győzelmek által, a győztes barbárok közöl 
vagy pedig azok közöl kellett öket szerezni, kik büntetésül szabad
ságuktól fosztattak meg. Meg nem azokhatván ezek az elnyomást, 
mellyben · nem születtek, csak a korbács és lánczoktóli félelemből 
maradtak nyugodtan , de az elsö kedvezö alkalommal elszöktek s 
kóbor életre adták magukat, vagy összebeszélvén megölték uraikat, 
s bagaudok, limigant-ok vagy más néven az erdökbe vonultak, s 
fegyverrel keresték kenyeröket mint a Moronok az amerikai gyar
matokban. Salvian us hajlandó igazolni az ö fellázadásukat, "S h o
gy an merjük lázadóknak és bünösöknek nevezni 
a z o k a t, k i k e t ru a g u n k k é n y s z e r i t e t t ü n k a b ű n r e." 

E szerencsétlenek, mitsem remélhetvén többé a rómaiaktól, a 
barbároknak hízelegtek, megtanulták nyelvöket, vezetőikké lettek, 
s bántalmazták nyomorában a népet, mellynek lánczait lerázták '), 
vagy pedig rejtekhelyeikből a földművesekre ütve ezek nyomorát 
sulyosbitották. A megtámadt vagy fenyegetett tulajdonos, ha valami 
gazdag senator volt, folyamodhatott az állam fegyveres erejéhez; a 
kisbirtokos pedig minden megtámadásnak védtelenül ki volt téve, 
meg lévén neki tiltva törvényileg a fegyverek használása 2). Mit te
hettek tehát egyebet, mint vagy eladták júszágocskájukat a gazdag 
szomszédnak, vagy partagon hagyták, ha mégis a kincstár adóhátrá
lék fejében le nem foglalta azt; mert, miként már érintettük, ez adó
ügy egész seregével járt a császárok tulzott fösvénysége által kigon
dolt boszantások és közszolgálatoknak, mellyek személy t és javakat egy-

1) Sidonius Apollinaris , Ep. V. 5. Scronatusról ezt mondja : Exultan~ Go
this, insultan,vqu~ Roman is, leges t/,eodosiana.y calcana, theodm·icinasque proponens ... 
Barbaris provincias propinans. VII. 7. 

2
) Nulli prorsus, nobis insciis atque inconsultis, quorumlibet armorum moven

dorum copia tribuatur. Valentinian törvénye 364-röl Cod. Theod. XV. 15. I. l, 
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aránt terheltek. A szolgák uraikhoz, a földészek a földhöz, a kézmü
vesek iparágukhoz, a decuriók személyök, javaik, gyermekeik, örök
ségük és szerelmökkel együtt a helyhatósághoz voltak lekötve 1). A 
k01·mány, melly képtelen volt kipótolni a kincseket, miket elpazarolt, 
mihelyt bedugult az egyetlen forrás, a hóditások, kénytelen lett. alatt
valóit fejni a legkisebb részletekre kiterjedő zsarnoksággaL A mint a 
birodalom lassanként hanyatlásnak indult, ugy szünnek meg az eset
lege~ hasznok, mellyek batalma általa tartományokra háromlottak, s 
mindinkább szükét érezvén az embereknek és pénznek, annál töb
bet követel tiílök, minél kevésbbé mozditja elő jólétöket 

De az aluttvalók, tutaágosoknak találván az adókat, nem fizet
nek j nem tesz semmit, fizessenek helyettök a decuriók. Elhagyják 
telkeiket j jól van, más birtokosok kényszerittessenek azokat meg
venni. A decuriók, gyülöltek mert elnyomók, és gyülölök mert szinte 
zsarnoki iga alatt nyögnek, elhagyják hivatalukat; mitsem használ, 
kényszerittetnek erővel; fel vállalják azt a korcsok, zsidók, méltatlan 
papok és szökevény katonák. 

Annyira ment a dolog, hogy "a z e l ö b b b e cs ü l t és n a g y 
áron megvett római polgár czimet most futották 
és megbélyegzőnek tartották." A helyhatósági rendszer, 
melly Olaszországnak pár pillanatnyi nagyságot kölcsönzött, a kincs
tár kapzsisága s az adószedök tulsulyu batalma által a legnagyobb 
és legközvetlenebb elnyomás rendszerévé fajult. A Rómába tódult 
sokaság, midön a császári szék Konstantinápolyba tétetett át, oda 
ment a kenyér és gyönyörök után, üresen hagyván Olaszországot, 
pusztán birtokait, vagyon és fők nélkül a városokat, mellyek nem 
voltak többé elégségesek saját védelmökre. 

Saját védelmökre, mondom, nem az államéra, mert hogyan is 
gondolhattak volna ezzel, miután semmi mással mint csak az adó 
véres kötelékével voltak ahhoz füzve? A barbárok ép olly egyszerű 
mint önkényes adóztatási módja kevésbbé volt boszantó, mint egy 
romlott kormány lassu vérszopása, melly alatt az elveszett szabadság 
maradványai karöltve jártak a valódi szolgaság iszonyaival; a rab
szolgák ezrei ohajtva várták az órát, mellyben fennhéjázó uraikat 
megalázva lássák, s arczukba vághassák a bilincseket, miket idáig 
hordoztak; a földészek iszonyu fejadó és testi szolgá!atokkal lévén 

1) Filia curialú, 1i genitalia 1oli amore negleclo, in alia voluerit nullere ci
vitate, quartam mvx omnium facullatum suarum ordini c011jerat, a quo se alienw·i 
desiderat. Nov. Major. t. IV. 
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terhelve, készek voltak azt ismerni el urokul, ki bajaik könnyebbité
sét, vagy legalább változtatását igérte ; a polgárság szabadulni igye
kezett a zsarnokság kibonyolithatlan hálójából, melly a császártól 
kezdve le az utolSó rabszolgáig mindenkit beszött. 

Az illyenekben hogyan lehetett volna feléleszteni a hazaszere
tetet? s hiányozván ez, mi más rúgó maradt még, melly a régi tár
sadalmat mozgásba hozhatta volna? 

Vallíls. 
A nemzeti vallás a köztársaság végén megsziint, s Augustus 

erőlködése, azt, mint a rend lelkét, feleleveníteni, eredménytelen ma
radt. Olly vallás, melly az egy Istenbeni hitre van alapítva, habár 
elfajul is, visszavezethető elveire, mert van egy szilárd álláspontja, 
honnét a kiindulás történhetik. A latin vallás, hiányozván benne az 
egy és szilárd alap, nélkülözvén a belsli erkölcsiségct, s ellenmondás
ban lévén az észszel, és ez idők szellemi szükségeivel, nem javittat
hatott többé ki, mihelyt az épület bomlásnak indult. Az Antoninak 
megkisérlették uj erőt önteni beléje, bevezetvén abba a Stoa bölcsé
szetet, s valóban kerültek is ki bellile jeles uralkodók és erőteljes 

hivatalnokok: de ezen iskola, eltekintve belső hiányaitól, soha sem 
leendett népszerüvé, mi a vallásnál szükséges. 

Éltető orvosszereket nyujtott a kereszténység; a polgári és ma
gán erények a szentélybe menekültek; a papság felmentetett a ró
mai törvények által az adó és az annyira utálatos curialis tisztviselli
ségtlil, a keresztény törvény pedig megőrizte iíket a henyeség és 
küzdelmek általi eldurvulástól; és a szigoru ezerzetesek a pusztá
ban, s a papok a városokban, a helyett hogy a régit pártolták volna, 
uj világot ohajtottak. Mert midlln egy társadalomról az mondatik, 
hogy feloszlik, ez azt jelenti, hogy egy másik küzd annak méhében 
lételért, melly forrongás felbontja az előbbi elemeit, hogy ezek uj 
képződéseken menjenek keresztül. Ekként lódul meg és esik ki a 
kisded foga, midőn egy másik erősebb akar magának utat törni, 
melly müködés soha. sem eshetik meg az egész test fájdalma nélkül. 
Ezt lehetett látni a birodalomban is, hol az uj tannak, bármilly éltető 
és szent volt is az, hogy utat nyisson magának, meg kellett zavarni 
a rendet, melly látszólag uralgott, bár alapjában meg volt már in
gatv!L. Az egység, ezen jellege vagy ohaja a római politikának, el~ 
veszett, midőn ennek érdeke kettős lett, t. i. a haza és keresztény
ség ; a miért is nem állhatván ellent az uj fejlődésnek, összeomlott . 

. Eleintén a császárok hadat üzentek alattvalóik egy mindig nö-· 
vekedö részének, ugy hogy ez kénytelen volt ellenségnek tekinteni 
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a kormányt, melly a legkegyetl~nebb módokol} igyekezett biliesekbe 
verni a legnagyobb szabadságot igénylő dolgot, a va.Jlást. Minél in
kább dühöngtek ellenök, annál inkább elszigetelték magukat a kor
mánytól, s szarosan egyesültek egymás között. "Ha, kik egy igazság
talan !{ormány alatt élnek (mondja Origenes Celsus ellen) s nem me
nekülhetnek attól tova költözés által, önkényt következik, hogy a 
közös szellemi érdek által egymáshoz fűzöttek maguk közt csoporto
sulnalt1 hogy védjék magukat a fennlévő törvények ellen. Igy társul
tak a keresztények egy pogány kormány alatt, mellynek szerkezete 
esztelenebb a scythákénál, de föltéve hogy egyesülésök czélja az 
igazság, habár ellenker.~ik is a törvényekkel, nem ellenkezik az er
kölcsi joggal és az észszeL" Nem engedelmeskedtek tehát, s a fegye
lem tágult ; becsületes hivatalnokok kemény tusát vivtak a fölött : 
lelkiismeretöknek vagy a törvényeknek engedelmeskedjenek-e; 
ugyanazon házban egyik ellensége volt a másiknak, s minden csa
ládi és tát·aadalmi kötelék meglazul t. V égre győzött az igazság, de 
még sokan makacsul megmaradtak ősi hitöknél, s minden uj vallási 
forradalom bizonyos kárt okozott az államnak. Mert akár Constan
tin tüzte ki a labaruruot, akár J ulián nyitotta meg ismét a pogány 
templomokat, akár Jovián tért vissza a kereszthez, a birodalomnak 
mindig nélkülöznie kellett némellyek karját és eszét, kiknek vagy 
lelkiismeretök nem engedte meg, hogy azokkal sorakozzanak 1 kik 
másként hittek és imádták az Istent, vagy nem szenvedte meg 6ket 
a türelmetlenség. 

Uly korán üldöztetve az eretnekségek által, az egyház nem for
dithatta minden gondját arra, hogy az erkölcsöket a polgári törvé
nyek segélyével átalakítsa. A jeles irók főleg a theologia gyözelemre 
juttatásába fáradoztak; mit nem kell bünül felróni az egyház poli
tikájának, tekintetbe vévén, miszerint ha az erkölcstan volt a követ
kezmény, a hitágazat volt az előtétel, s e nélkül az erkölcstan elbu
kott volna a barbársággali küzdelemben, mert puszta bölcsészetből 
nem származhatandott tartós polgárosultság. Hogy azonban az er
kölcstanról s annak érvényesítéséről a polgári törvényekben meg 
nern feledkeztek, kitűnik a Szeutatyák beszédeiből; s mig ez író
hősök szilárd alapra fektették az igazságot, addig a papok és szarze
tesek egész serege terjesztette az erkölcsiséget. De panaszaik bizo
nyitják, mennyire el volt még ez nyomatva a régi szokások által. 

A ki csodálkoznék azon, hogy a keresztény hit, melly ·olly ne
mcs erőkifejtést volt képes eszközölni, épen semmi vagy csak cse
kély befolyást gyakorolt a közügyekre, az gondolja meg, hogy a ke-
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reszteny császárok alatt is megtartotta t~ kormány pogány jollegét, 
s kivéve néruelly 1 a magán jog körében forgó törvényeket, a reli
gi ó nak semmi, irányt adó beszólása nem volt a közérdekek vezeté· 
sébe, s hogy egy császár sem bit·t annyi erély vagy beható szellem
mel, hogy az lsteu és ember igaz ismeretéhez mért kormányt alkotha
tott volna. 

Habár tehát kiilszinre kiengesztelődötteknek látszottak is a 
polgát·i és vallási társadalmak, alapjábau mindazáltal ellentmondás
ban és harczban álltak, különbözve egymástól eredet és lényegt·e 
nézve, Az uj hit uem pusztán a rómaiakért szállott le az égből mint 
a Palladium és Ancilok, hanem kitetjesztvén igazságát és szaretetét 
az egész emberi netnre, felebaráti szeretettel helyettesitette a régi 
szükkeblű hazaszeretetet. Átlátták a keresztények, s nem csak egye
dül ök, miszerint az állam ujjászülctésére nem elég a szokásokat és 
római nyelvet megváltoztatni, hanem szükségesnek hitték, hogy a 
kormány egész más irányt vegyeu jövőre, s ezt tartották az egyetlen 
meutö deszkának nem csak a b~rodalom hanem az egész társada
lomra nézve is akkor, midön a barbát·ok már soraikban harczoltak, 
kormányoztalt, s ollykor a trónon is ültek. Távol tehát attól, hogy 
megsiratták volna bukását egy olly társadalomnak, melly 111inden 
mást kizát·t, inkább örültek a góthok betörésének, mert abban a köz
jogok kilerjedését és szükséges ujjászületést, Róma sauyargattatá· 
saiban pedig az ö véreugzö igazságtalanságának méltó büntetérsét 
látták 1). 

Nem kapott tehát köztök lábra a hazafiui önzés és a nemzetek 
elleni gyülölet, söt inkább az uj Bábel fölött hangoztatták azon f~
nyegetéseket, mellyeket a próféták a régi ellen szórtak j s azon meg
győzödésben lévén, hogy ennek bukásában jelentkezik az igazság ét~ 
az isteni gondviselés törvényének gyözelme, örüilli látszottak a földi 
v~\t·os bajctinak, mellyek az égi város megdicsőítésére szolgáltak. lu
nét vették a pogányok keserü vádjukat ellenök, e miatt mindinkább 
tágultak a társadalmi kölelékek, s ebből kelt ki a bizalmatlanság' és 
üldözés szelleme. 

Az egyház által behozott és eltörölt intézmények ismét több 
mások bukását vonták maguk után : a helyhatóságok nyomorba sü
lyedtek, midön Coustantiu javaikat az egyháznak adta j a katonás
kodás és hivatalok new voltak többé kizárólagos pálya az erősek és 

. •) ~'igyelerure mélt6, milly különbözö érzelmekkel vannak az egyházi irók 
AUila hunuja1 éd Geu&l'rik vaudaljv.i ioáut. 

v n. 
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gondolkodókra nézve, rniután a kolostorok és iskolák nyitva állottak 
előttök ; a papságnak engedett kiváltságok sérelmül azoigáltak a 
világiaknak. Mikor aztán a veszély küszöbön volt, mindkét fél tul
ságba esve1 egyik rninden bizalmát a vértanuk és csodákban, a má
sik ősi ezertartásaiba helyezte; a helyett hogy a bajok jelenlegi okait 
és gyógyszereit fürkészték volna, a keresztények mindenben c~sa.k az 
Isten intelmét vagy büntetését látták, a pogányok pedig az elhagyott 
istenek boszuját. Radagaisus pusztitja Olaszországot 1 s a pl)gányok 
örülnek, mert reménylik, hogy a romok eltemetik ellenfeleik isteni 
tiszteletét; midön Libanius segélyt kér Icariustól az Antiochiában 
dühönglí dögvét:Jz és éhség idejében, azt kapja válaszu], hogy az lsten 
által meggyülölt nép nem érdemelt mást 1). 

Mit látunk Rómában az utolsó időkben? A trónon férfiatlan 
elpuhító fényt; bitorlókat, kik egymással küzdenek a tartományokért, 
mellyeket nem birnak megvédeni; a közügyeket rabszolgák, idege
nek, heréltek kezeiben; udvaronczokat, kik cselszövényekkel foglal-

lJ A biroda.Iom személyes sülyedését semmi Hem tiikrözheti hivebben mint 
Salvianus leirá.sa, De Gub. Dei V. 5. 8. Inter haec vastantu•· pauperes, viduae ge
munt, orphani pi'Oculcan!ur, in tantu.m, ut muUi eo1-um, et nun obscuri.•. natalibus 
editi, et liberaliter inatituti, ad ltoates fugiant, ne pe1·secutionis publicae afflictione 
moriántur, quc.m·entes sciilicet. apud Bm·ba1·os romanam ltumanitatem, quia apud Ro
manos barbararn inhumanitatem ferre non possunt. Et quamt•is ab his, ad quos 
cunfugiunt, discrepent ritu, discrepent lingva, ipso etiam, ut ita dicam, corporum at
que induviarum ba,.bm·icai'U11t joelore dissentiant , maluni tamen in Bm·baris pati 
cultum dissimilern 1 quant in Romanis iniu.stitiam saevientem. Itaque passim vel 
ad Gothoa, vel ad Ba!laudos, vel ad alios ubique dominantea Ba1·baros migmnt, 
e! commigrasse non poenitet : malunt enim sub specie captivitalia vivere liberi, quam 
sub apecie libertatis esae captivi. Itaque nomen civium 1'omanorum, aliquando non 
solum magno aestimc.tum, sed magno empt·um, nunc ult'l'o 1·epudiatur et fugitur, nec 
vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur. Ecquod esse mc.ius testimonium 
romanae iniquitatis esse potest, q·uam quod pleriq1te et lumesti, et nobiles, et quibus 
romanus status summo et splendo1·i esse debuit et honori, ad hoc tamen romanae 
iniquitatis crudelitate compulsi sint, ut nolint ease 1·omani ? 

' És kevéssel alább : Ubi aut in quibus sunt, nisi in Romanis tantum, haec 
mala t Quorum iniustilia tanto, nisi nost1·a ? l!'mnci enint hoc scelus nesciunt; 
Hunni ab his sceleribu8 immunes sunt; nihil Ilorum est apud Vandalos, nihil horum 
apud Gothos. Tam longe enim e.,t, ut haec intel' Gothos Barbari tolerent, ut ne 
Romani quidem, qui inter eos vivunt, ista patiantur. Itaque u.num illic Romanorum 
omnium votum est, ne unquam eos necesse sit in ius transi1·e Romanm'Um : una et 
conaentiena illic romanae plebis o1·atio, ut z.iceat eis vitam, quam agu.nt, agere cum 
Barba1"Ís. Et miramur, si.non vincantur a nost1·is pm·tibus Gothi, cum malint apud 
eos ease, quam apud nos Romani. Itaque non solum transfugere ab eis ad nos fra
tres nostri omnino nolunt, sed ut ad eos- cunfug·iant, nos relinquunt. 
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koznak; egymás közt veszekedő és szakadár püspököket j barbár 
vezéreket és katonákat a hadseregben ; decurióltat, kik e. legterhe
sebb helyhatósági hivatalok viselésére ~ényszerittetnek j hivatalno
kokat, kik mintegy hajótörésben, valameily hatalom' vagy kincsma
radványhoz igyekeznek jutni j tudatlan, neveletlen, erőtlén népet, 
melly clnyomatva a szerencsétlenség által, a jövőtől várja azt, mit a 
jelen nem adhat, s gyakran igazolatlan gyülölettel buktatja meg azt, 
kit meggondolatlan lelkesültségében fölemelt: mig végre lelkében 
elcsüggedvén, rni a szolgaság és hosszantartó szerencsétlenségekre 
szakott következni, szenvtelenülnézi fP.lbomlását a dolgok rendének, 
mellyet sem nem fél, sem nem ezeret, s hogy menekülhessen a sar
kaló bajok elöl, még a háborunak sulyos ugyan de mulékony balese
teit is ohajtja. 

A barbárok. 
Ime illy néppel álltak szemben a számos, harczias szellemű, 

családi erényekben s a nyers erő vétkeiben gazdag barbárok. Ér
dem szerint választott, koruk virágában lévő főnökjeik ellentétet ké
peztek a tunya császárokkal, szabad ég alatt tartott közgyüléseik 
a római kabineti cselszövényekkel, bátor, félig meddig ruházott se
regeik a római, pénzen vett s fegyelmet nem türö csapatokkaL A 
germánok hazát ohajtottak szerezni: a rómaiak nem igyekeztek sa
játjokat védelmezni; azokat egy vérengző vallás lelkesítette, melly 
a paradicsoroot jelölte ki a csapások jutalmául; ezeket egy megrom
lott és kéjencz, melly vesztének indult, vagy pedig egy uj, mellynek 
országa nem e világból lévén, azt tanította, hogy a ki arczunk egyik 
felét megüti, nyujtsuk oda annak a másikat is. A germánok erősek 
törzsek szer~nti szervezetökben : a rómaiak, kihalván a hazaszeretet, 
elgyengültek; amazok kormánya egyszerű, gyors j ezeké tekervé
nyes, államügyészek és ügyvédekkel bővelkedő, melly, szünteleni el
foglaltságában, mint a vampir, csak ezért vett lélegzetet, hogy vért 
szopjék. Ott a nők bátorságra és vállalatokra ösztönözték a férfiakat; 
itt elvonták a közügyektöl, ollykor árulást is követtek el, mint tett 
Stilico nője, ki Alarikot, Honoria, ki AJ:tilát, Eudoxia, ki Genseriket 
hivta be. 

Hadügy. 
Róma nem bánhatott ugy el a germánokkal mint a többi euro

pai nemzetekkel, mert midön velök birokra ment, már akkor nem az 
összes patriciusi rend állt a sereg élén, melly az egész népet magá
val ragadta, hanem csak néhány nagyra\'ágyó vagy hirvadász, és 
nem a haíláért hanem egy általános egyeduralom eszméjeért küzdöt-

22* 
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tek. Győzni kellett tehát a germánoknak. Ha Mars népe késleltetni 
akarta bukását, ezt csak az ö első elemének, tudnillik erejének fel
frisitésével tehette. Ezt láttvk akkor, midőn a b irodalom élén egész 
sora állt a fegyverek közt növekedett csátizároknak: de a legtöbben 
a mint felvették a bíbort, letették a pánczélt, vagy pedig a hadtudo
mányou kivül minden másban jl\ratlanok lévén, a leggonoszabb ke
zekre bizták a kormány-gyeplőt. 

A mi a polgárokat illeti, kihalván Lelölök a hazaszeretet és dics
vágy, mi sem ösztönözte öket többé a fegyverforgatásra. Az alsó 
néposztály futott az elöl, s megHzaporodott azok száma, kik, hogy a 
katonaságtól megmeneküljenek, elvágták hüvelyk-ujjokat 1). Kez
detben a ki érdemei által megnyerte a sereg par ancsnokságát, maga 
választotta tisztjeit, s egészen a katonáké lévén, részt vett azok fá
radalma, jutalma és dicsőségében ; azoknak köszönte, ha illy uton 
consuiságra emelkedett, melly l1ivatalból ha kilépett, ismét vissza
tért s mint alattvaló szolgMt a seregben, mellyet eWbb vezényelt. 
Megszünvén a köztársaság, a császár volt a fővezér, s rgy a parimcs
nokok magukat csak az ő parancRai végrehajtóinak tekintették; a 
császár győzött az ő karjok és <'sz/ikkel, ö tartott gyö?.elmi menete
ket, ö díszíttetett fel a legyőzött népek neveivel. 

Mi sem volt tehát, mi a veszélyes és nem sz ük~>ége,; katonai pá
lyát kapóssá tette volna; még kevésbbé lett az keresett, miután Gal
lienus, hihetőleg hogy a gyakori lázadás o kat megakadályozza, meg
tiltotta a sanatoroknak a hadsereg vezérletf.t. Eklwr a patriciusok 
egészen a tétlenségnek ad ták át magukat, s menekülvén Olaszor
szágból, Macedonia, Dalmatia és Thraciában rejtezkedtek el, hogy 
kikerüljék a méltóságokat és katonaságot, mellyek sok teherrel és 
kevés tisztelettel jártak. 

Az erőszakkal gyüjtött hadseregben a fegyelem, Róma ezen 
idege, meglazult a gyakori lazadások következtében, miket hogy meg· 
jutalmazza vagy megakadályozza, a császár kénytelen volt a kato
nák minden szeszélyes kérelmét teljesiteni. Ha távoli határokra 
akarta öket áttenni, hol szükség volt rájok, nem engedelmeskedtek, 
s készek voltak császárnak kiáltani ki a legdsöt, ki ajándékokat és 
nyugalmat igért nekik. Panaszkodtak a fegyverek nehézsége miatt, 
s először a pánczélt, azután meg a sisakot akarták elhagyni; a l o
vasság kényelmét eléje tették a gyalogság szilárdságának, elhanya-

1
) Ammianus Marcell. !ib. XV. 
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golták minden alkalommal megerősíteni táborukat, s igy védtelenül 
kitéve, csak a gyalázatos futáaba helyezhették reményöket. 

Ha még eddig találkoztak, kik eléitt a vágy, az elnyomottak 
osztályából az elnyomókéba menni át, kivánatossá tette a katonai 
pályát, mellyben a tartományokat pusztithatták, a ceászároktól bö 
ajándékokat követelhettek, s azokat kényök kedvök ezerint letehet
ték vagy megválaszthatták, ez is megváltozott Diocletián után. Az 
ekkor behozott szigoru fegyelem azzá tette a hadsereget, a minek 
természeténél fogva kell lennie, engedelmes géppé, mi közben a fé
nyes udvar ollyanoknak os~togatta a katonai czimeket 1 kik nem 
fegyverek l(özt érdemelték ki azokat, hanem a császárnak tettek va
lami szolgálatot. Kényelmesebbnek találták tehát a palotában ár
mánykodni, miut a ha•·czmezőn küzdeni, s igy szükség volt idegen 
karokhoz folyamodni. 

t'rlgylá•· sak. 
Róma első háboruit saját és a legyözött népek fegyvereivel 

vivta, mellyck köteleztettck, adó fejében, bizonyos számu lovasságot 
és gyalogságot, hajókat és matrózokat kiállitani. Az illy csapatok 
saját nemzetbeli főnököknek engedelmeskedtek j s habár néha meg· 
ütötték a római hndRereg számát, ollykor még felül is multák, erőre 
nem mérközhettek vele, mert különféle nemzetekből voltak össze
szedve, a legiók által egymástól elválasztattak, s a fővezértől flig· 
göttek. 

Caesar fogadott először zsoldba barbárokat j Augustus utánozta 
példáját, sőt tovább ment, s tulajdon biztonsága tekintetéből a test
örök közé is felvette öket.' Idők multával Olaszország kimerült ere
jéből, a társnépek a tartományiakkal egy rangba szállittattak alá, s 
megfosztattak a fegyver- használati jogtól ; szükséges volt tehát a 
barbárokhoz fordulni. A germl\nok, erős és harczedzett nép, harczi 
ezervezetüknél fogva szivesen léptek idegen szolgálatba, s csekély 
zsold és sovány táplálékkal megelégedtek. Ugyanazért minden má
soknák eléje tétettek a császárok által, kik különben is előnyösnek 
találták e rettenetes embereket megtizedelni. 

Azonban·· a zsarnokság önmagát ölte meg. Mert az által hogy 
a tartományisk és polgárok kiztlrattak a hadseregböl, az erő elvá
lasztat(ttt az érdek től, melly a1.t kifejtse; élveztek ugyan esetleges 
nyugalmat, de a harczi bátorság kialudt; e közben még félelmeseb
beké tették magukat az ellenségek, mert természetes vitézségökkel 
egyesitették a fegyelmet. Caracalla a polgárjogot egész birodalomra 
kiterjesztvén, ugy látszik, a tartományialt közt felélesztette a harczi 
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szellemet, mit a hóditás elfojtott köztök; de a folytonos lázadások 
miatt nem volt tanácsos harczosokká tenni a polgárokat, s valóban 
némelly császárok örömmel felmentették a tartományokat a k~tonás
kodástól, s az igy kapott váltságdíjjal a germánokat zsoldozták. 

Ezek eleintén kisebb számmal lévén mint a legiók, kÖnnyen 
engedelmességben tartathattak, de csakhamar az előjogos legiói sor
katanaeágba is beosztattak; késöbb nem csupán egyes csapatok, ha
nem egész népességek fogadtattak zsoldba, s ezek aztán lettek : hü
telen segélyzök, kik midön kenyértörésre került a dolog, nem akar
tak saját véreik ellen küzdeni; kapzsiak, kik inkább szarették a rab
U.s.t, mint a csatát j szeszélyesek, kik csatára kényszeritették a ve
zért akkor és ott, mikor és hol legkevésbbé volt előnyBe j végre fp,gy
vereiket saját uraik ellen fordították. 

Minthogy a hadsorok illyenekkel töltettek be, a paranctmokság 
is barbárokra bizatott, kik ezen az uton a legmagasab b hivatalokra, 
sőt consuiságra is eljutottak. Róma nagy hadvezéreket nyert a bar
bárok közöl, de mivel ezek nem a hazaszeretet vagy azon buzgalom 
áhallelkesittettek, melly szülöje a valódi vité zs égnek, hanem kincs, 
hivatal, vagy nagyravágyó féltékenység által, csak romlásúra azol
gáltak: Rufinus felizgatta a vandalokat és g6thokat hogy Stilicót 
kijátszhassa; ez menekülni engedte a góthokat, nehogy ö megszün
jék nélkülözhetlen lenni; Aetius nem semmisitette meg Attilát, hogy 
Torrismund hatalmának növekedését megakadályozza. A császárok 
szintén nem biztak teljesen e vásárolt hősökben j az udvaronczak iri
gyelték és gyülölték ez embereket, kiket csak a kard tett hatal
massá; a latin hiuság meggyaláztatva érezte magát azok fcl&öbbsége 
által, kiket még mindig barbároknak nevezett ; és Stilico, Aetius, 
Romanus, Nígidius gonosz heréltek, vagy gyáva vetélytársak orgyil
kos töre alatt estek el. 

Pedig el végre is a birodalom végbukásának elhárítására az 
egyedüli e'Bzköz lett volna a rómaiak és góthok összeolvasztása, mit 
néhány előbbi császárok meg is kisérlettek. E nép, melly még nem 
puhult el a polgárosultság vétkei által, s képes volt annak előnyeit 
méltányolni, miként ezt azon országok bizonyítják, mellyekben lete
lepedtek, talán megerősíthette volna a birodalmat, ha egyébként nem, 
megvédvén azt. ujabb betörésektőL De egyrészről ellenzette ezt a 
vallási villongások által elkeserített nemzeti ellenszenv, másrészről 
a nemtelen politika, melly dicsőséget latott abban, ha a támadó népek 
közt rava.szul konkolyt hintett, s a szerzödések megszegése, s aljas 
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ár1.1lások által felhőszitette azokat, s bevágta utját minden tisztessé
ges egyességnek. 

Ezek elkedvetlenedvén fellázadtak azok ellen, kiket előbb véd.: 
tek; s miután előbb a legiókban szolgáltak volna, visszatérvén övé
ikhez, megismertették velök a római tartományok gazdagságát és 
gyönyöreit, s egyszersmind a könnyü D1ódot, mellyen azokat meghó
dithatják. Sokan Niger katonái közöl, kik Severus által számüzettek, 
a partbusokhoz menekültek, s megtanitották azokat a rómaiakéhoz 
hasonló fegyvereket késziteni és használni. 

Rómának továbbá nem is olly ellenségekkel volt többé dolga, 
minőkkel eddigi, Olaszországon kivüli hadjárataiban, mellyek tudnil
lik egy fejedelem alatt, vagy szövetségben éltek, s igy egyetértettek 
a vállalatban , a miért is 1 megtörvén fejöket , megverte mindnyá
jokat, sa bekövetkező békét uj erőmeritésre használta fel. Germania 
százféle nép közt volt felosztva, . mellyek semmi kötelék vagy érdek 
által nem egyesittettek harczi vállalatokra j s alig csaptak le a római 
sasok egyikre, a másik már uj erövel s különböző harczmodorral 
folytatta a háborut : s igy elmondhatjuk, hogy négy századon át 
Baseltől a Duna és Rajna torkolatáig folytonos nyilt ellenségeskedés 
vagy fegyveres béke létezett, a nélkül hogy e háboruskodásoknak 
egyéb haszna lett volna, mint a támadás visszanyomása. 

Mit használtak akkor a természet vagy emberi kéz által alko· 
tott korlátoK, midőn a barbárok, ösztönöztetve a kalandok és veszé
lyeknek velök született ohaja, a zsákmány vagy boszuvágytól, vagy 
más barbároktól nyomatva, vagy valameily nagyravágyó által behi
vatva, mindenfelől betörtek? 

Képtelenek lévén fegyverrel ellenállani azon Carnillns utódai, 
ki hazáját vassal nem aranynyal akarta megmenteni, pénzen vásá
rolták meg ellenségeiktől a nyugalma t, melly váltságot zsoldnak ne
veztek ugyan először, de melly azután mint adó követeltetett tőlök. 
Szerencsétlen módja a békeszerzésnek j mert a b irodalom ez által 
kimerült és kénytelenittetett az alattvalókat ter hel ni, miközben az 
ellenség ismét lábra állt, hogy megerősödve ujabb követelésekkel 
lépjen fel, levetközvén azon tiszteletet, mit egy, csak hosszu ellent
állás után meghajtható nemzet szokott maga iránt gerjeszteni. 

Ha a zsold késleltetett vagy megtagadtatott, a barbárok fegy
verrel követelték azt, annál vakmerőbbekké lévén, minél inkább el
szoktak a tartományok a fegyverektöl. Midőn Olaszország megtá
madtat ott, nem találkozott, ki ellentállott volna j Stilico fejenként két 
aranyat igét·t minde n rabszolgának, ki beáll katonána,k, mig más idö-
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ben ezek csak Rürgetö szükség esetében vétettek föl j népes és erö
sitett városok alig birtak néhány perczig ellentállani e fegyelmetlen 
csordáknak, mellyek az ostromhoz mitsem értettek, s mellyeknél hi
ányzott az illy vállalatokhoz szükséges kitartás. 

Midőn a dolog már ennyire ment, két esemény késleltett~ a ró.: 
mai társadalom felbomlását : a hunnok betörése, A a birodalom fel
osztása. Amaz megfékezte a germánok rohamát, kik kénytelenittet
tek visszafordulni, hogy saját védelmökről gondos lwdjanak; de a 
hunnok maguk is Olaszországra törtek, és segitettek megadni annak 
az utolsó döfést. 

A Diocletián által tett felosztás gyors védelmrt e~zközlött a fe
nyegető szomszédok ellen, s meg8züntet.te a sE-regek lázadásalt, mert 
a négy praetorii praefectus és nP.gy hadsereg kölcsönösen fékezték 
egymást, DA ezzel egyszersmind növekedett az udvar ldadása, melly 
nem volt többé egyszerü mint Augustus idejében, hanem versenyzett 
a perzsa hiusággal j a seregeknél hiányzott az egyetérté!'!, s mind e 
miatt Olaszország ezenvedett legtöbbet, megsz!lnYén feje és szive 
lenni ez óriás testnek. 

l'rlig m1gyobb kárt vallott Olaszország, midön Constantin a Bos
porusra tette át székét, mert ek kor elvesztette mindazon előjogokat, 
mellyeket előbb mint uralkodó föld élvezett j közadókk.al terheltetett 
meg épen akkor, midlln megsziintek az egész világ kincsei oda folyni; 
a gazdagok elköltözése, s a barbárok rabló csatározásai megfosztot
ták a városokat lakóiktól, a mezőket gyiimölcReikWl, mellyek nagyuri 
kertekből, minök előbb voltak, szabályozatlan vizrnr·drekké lettek, s-. 
vadnk és rablók buvhrlyeiül szolgáltak. 

Hogy a szék -áttétel hasznára volt a birodalom fenállásának, 
bizonyitja a tíz század, mit Konstantin!\ poly tulélt; de a kétfőváros 
közt irigység támadt; boszankodva nézte Róma, mint oszlik meg ko
ronája, s miként ékesítik gazdagaágai és ék~zrrei az uj fővárost; 

Konstantinápoly viszont rosz néven vette, hogy Römn még mindig 
magának tulajdonítja az elsöséget. A Tiberisnél a pogánys!\g mara
dékai menhelyet találtak a föreodüek közt; a Dosporus mellett vé1· 
ömlött a keresztények közötti egyenetlensége!<; miatt: kölcsönösen 
örülni látszottak egymás veszedelmének, siít ollykor egyik a másikra 
uszította nz ellenséget boszuból, vagy saját biztonsága tekintetéből. 

S ekként a veszély növekedtével fogynak a védelmi eszközök; 
mindazon tartományok, mellyeket a· barbárok megrohan talt, meg
sziintek Rómának kRtonák és élelmi szerelthen adózni. l'rliként n vér 
az élet fogytával a sziv felé vonul vi~sza, ugy vonja vissza. Róma a 
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határokról őrségeit és hivatalnokait, magukra hagyván ekként a tar
tományokat, s kitéve a betöréscknck. Most megszakad az egyetlen 
kötelék, melly a különféle helyhatóságokat Rómához füzi, s mitsem 
gondolva a test jólétével , mellyhez csak ragasztva voltak , ezét
hullnak. 

Némelly csá8zúrok e feloszlás közopett ezéiba vették felélesz
teni a hahaszeretetet az által, hogy némi szabadságot engedtek: a 
fegyvertartási jog, mit a gyanakodó Augustus elvett, visszaadatott 
az alattYalóknak 1); Gratián buzditotta a tartományokat, hogy gyü
léseket tartsanak, hol a közérdekü tárgyakat megvitassák, s meg
hagyta, hogy az illy gyülések semmiféle hivatalnok által ne akadá
lyoztassanak vagy késleltessenek 2); söt Honorius egy n emét a szö
vetségi kormánynak ajánlotta, melly egyesitené a azétágazókat 3) 1 de 
egy tartomány vagy város sem használta azt fel, annyira ellenkezett 
minden egyesülés e társadalmak egészen helyi érzelmével. Ugyany
nyira, hogy egyének és testületek önmagukba vonulván vissza, senki 
sem volt, ki. védte volna a birodalmat j a barbárok mint játékszerrel 
kényök ezerint bántak vele, mignem kedvök jött a.zt összetörni. Rom
jaiból az uj Európa emelkedett ki j s nagysága fölött elmélkedvén, 
az ember gondolata akaratlanul is a végtelenségbe téved el, mi 8 

nagy és tanulságos mélaságnak titka. 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

Az Egyház. 

Sy)yester, ki szerenesés volt megérni az egyháznak engedett 
békét, huszonegy évig buzgólkodott 8 pR.pai széken Isten dicsősége-

l) De iure m·mo!"tom reddieo, Valentinian rendelete. 440-bill. - Singulos 

univeraoaque no1stro monemua edielo , ut I'Omani roborÍM confidentia ex animo quo 

debent propria dejenaa1·e cum suis adveraua hoates, ai vis e:cegerit, salva diaci

plina publica, servalaque ingenuitaliB modeatia, quibus potuerint armis, noatraaque 
provinclas ac fo•·twnas p1·opriaa fideli conapit·atione et iuncto umbone tueanlUI'. 

,. 2) Sive integra dioecee·is in com1nune C0118uluerit, sive singulae inter se volu

erint provinciae convenire, nulliua iudicis potestate tractatus utilitali eorum congruw 
díjfera/ur; neve provinciae rec:or, ac praeaidens vicm·iae pote~~tati, aut ipsa etiam 

pmefectum decretur.t aestimet l'eq"il·endnm. Cod. Theod. 382-bl-!1. XII. 42. l. 9. 
3) 418-iki törvény. 
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ért (314-336). Követte öt a római Márk, azután a római Gyula, ki 
tiszte letteljes előzékenységgel fogadta sz. Athanázt, és ártatlannak 
nyilatkoztatta öt (352). A szintén római Liberius, ki gyengeség és 
bátorság közt ingadozott, ellentállt Constantiusnak, s kész volt in
kább számkivetésben szenvedni, mint aláírni Athanáz kárhoztatását, 
késöbb mégis elfogadott egy arianusi hitvallást. Azok, kik ezen hal 
lépése miatt keményen itélik (ít meg, emlékezzenek nagylelkü és 
önkényes visszatérésére az igazsághoz (lásd 120. lap.). Mialatt ö 
számkivetésben volt (355), a római papság II. Felix archidiákont vá
lasztotta meg, ki azonban Liberius visszatértével lelépett. 

Damasus. 366. 
Damasus, ki Vimaranóban Portugali ában született, megválasz· 

latásánál Ursicinusban ellenjelöltre talált; mindkét fél hatalmas párt 
által támogattatván, vérengzésre került a dolog, mi a hivöknek bot
rányul, a pogányoknak gunytárgyul szolgált, kik látták, miként tola
kodott he a nagyravágyás a szentélybe. Ursicinus ismételve kiüzet· 
vén Rómából Galliába számüzetett. Damasusnak barátja és titkára 
volt sz. Jeromos; irt kötiitt és kötetlen beszédben, leginkább vérta· 
nui siriratokat, mikben több az érzelem, mint a 1'nesterkéltség; ö volt 
első, ki a távol esö tartományokban szentszéki helyetteseket rendelt. 
ezek a püspökök );;özt első helyen álltak~ az ő kezeiken mentek ke· 
resztül a Rómába teljesztendő ügyek, mikben véleményt adtak, és 
szükség esetében helyettesi tcrületök püspökeit összegyüjthették. 

Megüresedvén a szék, Ursicinus ismét kisérletet tett, de a ró
mai Siricius által elüttetett (384). Ettől van az első hiteles, 385. 
febr. 11-~öl szóló rendelet, melly meghabirazza a szent rendekhez 
megkivántató kort, s az azok felvétele közti idöközt: a subdiacona
tusra harmincz éves egyén vétessék fel; miután alkalmasnak ismer· 
tetett és kötelezi magát a szüzeségre~ diacon ná lé pteesék elő; e rend; 
ben öt évet kell töltenie, hogy áldozár (presbyter), s azután még 
kettőt, hogy püspök-lehessen. 

Római Anastaeius (398) "ezen kitünö, szentéletü, a szegénység
ben gazdag, és apostoli buzgalm u férfiu," miként sz. Jeromos jel
lemzi,. csak igen kevés ideig ült a pápai széken, s utóda az albaniai 
Innocantius lett (401), ki aranyszáju sz. Jánost védte a keleti udvar 
ellen, s hü öre volt a hitágazatok és fegyelem tisztaságának. A góth 
Alm·ik betörése alkalmat szolgáltatott neki, hogy felebaráti szerate
tét gyakorolja, s mint békéltető közbenjáró lépjen fel a vadság és a 
gyávaság összeütközése alatt. 

Követte öt Zozimus (417), ki Mesnracában Nagy Görögország-
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ban született j s igy a világ minden részéblll kerültek a római székre, 
kik mások fölött erény és tudományban kitüntek. ·Eleintén rászedet
vén a pelagianusok tévelyei által, késöbb ünnepélyesen kárhoztatta 
azokat, s egy császári rendeletet eszközölt ki, melly által Rómából 
kiüzettek. 

Midön a római Bonifacius lett pápa (418), Enialius archi diaco
nus, ki szintén vágyott e méltóságra, pártaitatva Symmachus prae
f<lctus által, elfoglalta a laterani sz .. János templomot, s ott néhány 
püspök és áldozár jelenlétében felkenette magát j de a császár az 
előbbit erő&itette meg, ki meg is maradt a széken, s védte annak jo
gait a követelő ellen. 

A campaniai Coelestin tiz évig kormányzott (422--432) s utóda 
a római III. Sixtus lett, ki nem kevesebb erélyt fejtett ki elődénél a 
pelagianusok és nestorianusok elleni kiizdelemben, s a Keleten tá
madt szakadás kiegyenlitésében, 

Nagy-l.eo. 440. 
A toscanai Leo mind esze, mind tényei által kiérdemelte a Nagy 

nevet. Midön megválasztatott, Galliában Aetius és Albinus kibékíté
sében fáradozott, s késöbb sok· alkalma volt a közügyekben közben
járául föllépni. Attila elé menve ki tudta vívni, hogy ez megkimélje 
Rómát j Genseriket pedig legalább arra birta, hogy fel nem gyuj
totta a várost. Ez az első pápa, kinek iratai összegyüjtettek. Kilencz
venhat, föbb ünnepek1·e sz ó ló s z e n t b e s z é d e i maradtak fel, 
mellyek megható ékes nyelven v annak irva, bár kellemökből levon. 
az ellentétek gyakori használata: s százhetvenhárom l e v e l e bizony
ságot tesznek azon ernyedetlen buzgalomról, mellyet a hitágazatok 
tisztaságának megőrzése s az egyház békéjének előmozdításában ki
fejtett, szüntelen harczolván a különféle eretnekségek ellen 1). 

Utóda, a cagliarii Hilarius (461) lelkesen müködött az ephesusi 
zsinaton j de nem tudta magát egészen megvédeni az ujitók sokféle 
cseleitől. Egy levelében, mellyet Leon tius ariesi püspökhöz irt, a pá
pai elsőséget (primatus) egyeduralomnak (monarchia) nevezi. A la
terani templom keresztelő kápolnájában két könyvtárt áUitott, s ezek 
az elsők a pápák részéről, mellyekröl a történet emlékezik. 

Tivolii Simplicius (467), ki tanuja volt a római uralom bukásá
nak, erélyesen kénytelenittatett fáradozni az egyhá.z egységének ótal· 

') Nagy-Leo életir~tta Arndtól Pgyike azon sok elégtételeknek, mellyeket 

a prolestansok az utóbbi években a k:.tholi~a igazságnak 11ntak, 
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mazásában, mert a uyugati birodalom el bukása után Acacius konstan
tinápolyi patriarcha az elsőséget igén) elte. 

Sz. Péter után a pápákat egy, huszonnégy tagMI, áldoZIÍrok 
és diaconokból álló egyházi tanács választotta, kiket, mint mondják, 
sz. Péter szemelt ki az apostolok helyébe, s azon huszonnégy öregek 
hasonlatosságára, kik az h ten trémja kö1 ül állnak 1). Sylvester után, 
mid1in már világi javakat is birt a Szentszék, befolytak a választásba 
a többi papság és nép is : később , midt'in a gazdagság kel'esetté 
kezdte tenni a pápaságot, a császárok köz!Jeléptek n választásoknál, 
hogy akadályozzák a lázadásokat, s a megválaRztottakat megerösi
tették. Odoalter s praefcetusa Basilius, politikai irigységből-e, vagy 
hogy az Pgyenetlenségcknek elejét vegyék, megtiltották valakit Rbma 
püspökévé választani és f~lkenni a király vagy praefedusa tanácsá
nak kikérése nélkül ; de e l'endelet nem jutott érvényre 2). 

A név-változtatás akko1· nem volt szokásban; s Platina, Mar· 
tinus Polonus után, azt állítja, hogy második Sergius volt az első, ki 
illetlen hangzáRU nevét (Os porci) megváltoztatta : de Anastasius 
Bibliothecarius szel'Ínt, ezen pápa Sergiusnak neveztetett, mig mi
előtt sz. Péter székét elfoglalta volna. Mások III. Hadriánnak tulaj
donitják e szokás behozatalát, ki előbb Agapetnak neveztetett ; má
sok XII. Jánosnak, kinek neve előbb Octavianus volt, s e változta
tással nagybátyját XI. Jánost akarta megtisztelni; ismét mások IV. 
Sergiusnak, ki tiszteletböJ letette előbbi Péter nevét a). Damasus volt 
első, ki az Isten szolgái szolgája czímet felvette, Nagy Ger
gely elfogadta, és igy a többi utódok is. 

A római püspök elsl.iség~nek megőrzésére az apostoli hagyomá-

l) Apocalypsia. C. IV. 
2) Az elsö pápá.t, sz. Pétert, KriMztus vála~r&totta. A másodiktól, sz. Li

nustól kezdve egész Simpliciusig 467, a papság és a n6p. III. Felixtől 482, sz. 
I. Miklósig 858, a hóditó l<irályok. Il. Hadriantól 867, II. Agapeiusig 946, a pap-
8ág és nép. XII. J!nostól 956, Sylvester ellenpápáig 1102, Olaszország zsarno
kai és a csa\szárok. Azután I l. Gelasiustól 1118, IV. Victor ellenpápáig 1138, 
ismét a papság és nép. Ezután JI. Coelestintöl 1143, X. Gergelyig 1271, a bi
bornokok. Végre V. Innocentiustól 1276, D'lOf>tanig a conclave választ. 

3) Pallavicini, a tlidenti zsinRt története II. ré•z XIII. könyv. 11. fej. -
Ferraris, Bi'!Jlioth. a pápa szóra. Mindazonáltal a névváltoztatási szokás nem kö
telezi! , s még a XVI. században is VI. Hadrián, és II. Marcell megtartottAk ke
resztneveiket. A hArma~ korona használata későbbi, 01er Snggerus III. Innocen
tiusról beszélvén azt mondja: ft fejére sisnkalak1Í1 arauy ),örzcttel ékitett császári 
•liszitményt te•znek." VIII. Bonifácz kezdett kettílset, V. Orbán pedig húrmaM t 
hasznfil ni, 
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nyon s a főváros meltósagán kivül kedvező körülmény volt még az 
is, hogy Nyugaton más patriarchaság nem létezett. Nagy-Leo gyanu
sitván sz. I-Iilár ariesi püspököt, kieszközölte Valentiniánnál, hogy 
elnyomja az ő elsőségevel ellenkezöknek látszó igényeket; s ez volt 
az ebö eset, hogy a pápa világi tekintélyhez folyamodott, páfasága 
jogait érvényesítendő. 

Sz. Leo rendeletei köz öl különös · figyelmet érdemelnek azok, 
mellyekben megrója azon püspököket, kik a keresztséget husvét és 
pünköst ünnepnapjain kivül is kiszolgáltatták, vagy a bünbánókat 
nyilvános gyónásra kényszerítették, mi a bűnbánók részéről aláza
tosságra ruutatott ugyan, dc másreRzt botrányra vagy hivatalos vizs
gálatra adhatott alkalmat; szarinte előbb az Istennek, azután kell a 
papnak titokban gyónni 1). Megtiltotta továbbá a szüzeknek negyven 
év előtt letenni a fogadalmat 2). Attila által sokan hurczoltattak el 
Aquilejába, s vitette!{ mint rabszolgák az Alpeseken tul; ezel{ kö
zől némellyek ettek a bálványoknak feláldozott husból, mások bi· 
zonytalanságban voltak, vajjon meg vannak-e keresztelve, némelly 
nők pedig második házasságra léptek: mire nézve Leo rendeli, hogy 
az elsők bünbánat által tegyék jóvá botlásukat ; az előbbi házasság 
érvényes, bár a második menthetö 3); mi a keresztségre nézve bi
zonytalanságban levöket illeti: keresztelt<>ssenek meg, nehogy hiába
való aggodalmak által gyötörtessenek 4). 

Két fő gondjuk volt Peter utódainak: terjeszteni az evangeli
umot, s megöt·izni azt hagyományozott tisztaságában, küzdvén a ~ok 
és hatalmas eretnekségek ellen, mellyek lábra kaptak, hogy látha
tóvá tegyék a jó és rosz közötti azon harczot, melly szükséges botrá
nyuJ szolgál a világnak, s me ll y ben a szenvedelyek nyers erővel, a 
tévelyek álbölcselettel vivnak. 

Nestorlu11. 
Mikor a syr eredetű Nestorius konstantinápolyi patriarcbává 

neveztetett (428), a szószékben igy kiáltott fel: "Caesar, segits ne
kem kiirtani az eretnekekot, s én viszont lekötelezem magamat segi
teni téged a perzsák kiirtásában, s jutalmul az eget adom neked." 
Öt nappal ezután meglepte az arianusok egy kis gyülekezetét, kik 
tüzet vetve a háznak, készebbek voltak a lángok martalékjává lenni, 
mint magukat megadni; azután egész Ázsi~ban dühödten üldözte a 

l) Ep. 136. 
2) Liber pontific. 
') Ep. 129. 
') Ep. 135. 
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különféle eretneks~geket. Hiányozván nála a ezeretet és alázatosság 
szelleme, ö maga is tévelybe esett, azon kérdést tévén fel, vajjon Má
ria Isten vagy ember anyjának (t'horóxo.; ~ av&Qoonoróxor;) nevezendő-e? 
Az első esetben, igy okoskodott, az Istennek anyja volna, mint a po
gány istenségeknek; hazudna sz. Pál, ki Krisztus istenségét atya, 
anya és származás nélkülinek hirdeti. A szüz tehát nem szült Istent, 
a teremtmény nem hozta létre a Teremtőt, hanem csak emberi testet, 
melly az istenségnek eszköze lenne. Az Ige és a názarethi Jézus két 
különböző személy, hanem egyik a másikkal egyesülve van, azoro
sabban mint a ruha az emberrel, vagy a templom az istenséggel. A 
megtestesülés nem egyéb mint az Isten-Igének tartózkodása az em
berben. Átok arra, ki azt meri mondani, hogy az Ige az eri1berreli 
egyesülés után az Istennek természetszerinti egyszülött fia, vagy 
hogy a Máriától született ember az Atyának egysziilöttje. 

Ha az emberi nemért felajánlott áldozat ember volt, ugy a 
megváltás alaptétele elveszett, s ezzel együtt a kereszténység; meg 
kellett tagadni Krisztus isteni jellegét, s vagy a bramini megtestesü
lést, vagy a látnoki kinyilatkoztatást volt szükség elfogadni. 

Ezen, az isteni és emberi természet közti haszontalan és ve
szélyes megkülönböztetés tehát, miut ellenkező az általános hittel, 
elvettetett: de Nestorius nagyon benn lévén a császár kegyében, 
senki sem mert ellene nyiltan fellépni j mig végre Eusebius jogtudós 
megtámadta, azt állítván, hogy az örök Ige test szerint valóban szü
letett. Szemtelenség és szerénytelenségnek nevezték egy világinak 
illyetén fellépését, s Eusebiusnak hallgatás parancsoltatott j az eret
nekség tehát gyökeret vert, mig végre Cyrillus alexandriai püspök 
síkra szállt s hirdette, hogy Krisztus valóban az Ige, különben nem 
illetn é öt imádás, sem nem volna ö, ki feltámasztja a holtakat; a mi
ért is Mária Isten anyjának nevezendö, miként ember anyáinak ne
vezzük a mieinket, bár a lélek képződésébe be nem folynak. Innen 
ismét uj, az arianismusnál nem kevésbbé heves vita keletkezett, s mi
ként amaz1 ugy ez is cselszövények, áskálódás, udvari kegyek, nép
lázongás és szarzetesi nyugtalankodások kiséretében folytattatott j a 
t h e o t o c o s és a n t h r o p o t o c o s kifejezések pá1·t elnevezésekké 
lettek, mások a c h r is t o t o c o s-t fogadták el közvetitöül, ki akar
ván kerülni a két előbbi, szorosan meghatározott jelentöségét. 

Theodoretus cyrusi püspök eufratesi Syriaban, ki ezreket téri
tett az igaz hitre, s erélyesen küzdött Nestorius ellen, nem tudta ki
kerülni ez eretnekség lépes vesszőit j törbe ejtette a hierapolisi 
Sándort is, ki akkorig az erények tükre volt, és sok máR jeleR piis-
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pököt. Coelesti n pápa Cyrill mellett nyilatkozott. Egy 7 Alexandri 
ában tartott zsinat átkot mondott Nestorius követőire j azután The
odosius általánosat hirdetett Ephesusba (431), hol több mint kétszáz 
püspök jelent meg j s minthogy Nestorius, házában elsánczol va, a há
romszori hívásra meg nem jelent, letétetett j s a kérdés nála nélkül 
vitattatván meg, kimondatott a két természetnek egy személybeni 
egyesülése (unio hypostatica). 

Most mindenfelöl ellenmondanak i sok keleti püspök készebb 
volt oda hagyni székét, mintsem elfogadni e határozatot i a császár, 
ki eddig Cyrill ellen volt, mostantól a zsinattal tartott, s a kolostor
ban sem hagyván békét Nestoriusnak, hol négy év óta' élt, az oázakra 
számüzte öt. De eretneksége olly gyorsasággal terjedt, mihez nem is 
hasonlitható az Ariusé, s ezt tartósságban is felülmulta. A nestori
anasok legyőzetvén a birodalomban , idegen népek közt kerestek 
diadalt vagy szabadságot, s eszközévé lettek a müvelődés előhala

dásának. Az edessai virágzó iskola 7 mellyben Assyl"ia és Perzsia 
papjai képeztettek, nestorianus lett és kiközösittetett. Barsuma, ki 
ezen iskolából került ki és püspök lett, Nisibisben egy hit·es iskolát 
alapított, honnan a nestorianusok egész Syria és Mesopotamiában el
terjedtek. Perzsiában, daczára a magusoknak, orvosi, követi, minisz
teri állomásokra jutottak, 11i!tlen életet éltek, nevelték az árvákat, 
bevitték müvészeteinket, közönségcsekké tették a keresztény köny
veket, s 1\ tudósok nyelvévé emelték a syriait, melly a keleti nyel
vek közt elsö kezdte irásban használni a magánhangzókat. Barsuma 
rábeszélése folytán Firuz t), Perzsia kiralya kiüzte a görög keresz
tényeket, s az ö felekezetebelieinek adta a seleuciai patriarchai szé
ket, mit maig is bírnak. Prédikáló János 2), ezen mesehöse a közép
kornak, kiterjesztette tekintélyét Arabia, India sőt China fölött is, hol 
a nestorianusok egy percznyi diadalt arattak 3). 

Kiterjedvén Mahorued bir;dalma, a nestorianusok megtartották 
az első helyeket, söt alkirály is volt közülök némelly meghódított 
tartományokban. S midőn a kalifák Bagdadba tették át széköket, ök 
vezették tanácsaikat i arab nyelvre forditották a görög müveket i 
tanácsukra Al-Mamun orvosokat, csillagászokat, bölcsészeket, meny
nyiségtudósokat hitt meg az ottani akademiára. Dsengis-kan utódai 
alatt elterjesztették tanukat a mongolok és tatárok közt is j Samar-

1) Assemanl, Bibliot. orient t. IV. 
') Pres-Tadsciani: viliLg papja. 
") Lúd IX. könyvünket. 
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kandban érseksl:get, Casgarban és más helyeken püspökségeket ala 
pitottak. A baby loniai Ka t h u l i k u s alatt buszunöt érsek v ul t, kik 
minden hatodik évben megujitott:ík neki hódolatukat. HiheWlcg- ezek 
egyike volt azon Tamás is, kiröl a Malabat· partjaiu, s Sumatra és 
Ceylon szigeteken létezett indiai keresztények hasonló néven n.ev<>z
tettek, kik pálma és bortenyésztéssci foglalkoztak, s nem a római 
püspöktöl, hanem egy nestorianus Ka t h o l ik os t 61 függtek. Mai 
napig is vannak illy eretnekek Keleten összevegyülve a jakobiták
kal, két patriarcba alatt, kiknek egyike Karernidben Me:>upotami
ában, a másika Perzsiában székel; m:í.suk Hindostanba n szót·ódtak 
szét; sokan pedig késöbb visszatértek az egyház keblébe, megtart
ván a kétszin alatti áldozást, 1:1 a papi nösülést. 

Mária-ti~;ztelet. 

Ez eretnekség s a zsinat, mclly azt kárhoztatta, nevezetesek 
azon kiterjedésért is, mellyet azok által Mária tisztelete nyert. Mi
dön az eretnekek megkisérlették letaszitani öt mennyei trónjáról, az 
ajtatosság versenyzett az irántai tiszt(llet kitüntetésében; s e jámbor 
és vigaszteljes tisztelet, melly a természet_ legédesebb érzelmeinek 
kinyomatát 1 a szüzi szemérmet és anyai szeretetet, a sanyargatott 
önmegadását s a vértanu diadalát, magát a tisztaságat s a bünösök 
közbenjáróját mutatván fel, alkalmazottnak látszott az élet-nyoruorai 
s az ember gyengeségeihez, közbenját·óul az I gaz elött az ember 
anyját, a fájdalmak asszonyát adván neki, e tisztelet, mondjuk, so
kat tett a pogányság maradványainak eltörléBére1 és sok templom 
fordíttatott ekkor Mária tiszteletére, ruindcnki szükségét érezvén an· 
nak, hogy irántai áhitatát nyiivánitsa 1). 

Görögország termékenyebb szülöje . volt az eretnekségeknek 
mind bajiamánál fogva, mind pedig azért, mert kevesebb tisztelet
tel viseltetett a római püspökök, ezen hitbirák iránt 1 kik mentek 
voltak a bilincsektöl, miket a m;ászárok szumszédsága Kelet patri
archáira vert. 

Donatlstak. 
Afrikában sz. Ágoston buzgalmának suk dolgot adtak a dona

tisták, némellyek elpörölvén vagy elfoglalván a templomokat, mások 

•) A sok közlll egy példát hozunk fel. Sicilia, melly daczára sz. Hilár 
erőlködéseinek makacsúl megmaradt ösi valláaftnál, rövid idö alatt. nyolcll leg
szebb templomát azentelte Mária tiszteletére , és pedig Minervaét Syracusában ; 
Venus és Saturnusét Meaainában j az ericinai Venuaét az Erice hegyen, mellyet 
a monda ezerint Aeneaa épittetett j Falariaét Agrigentumban j Vulcanét az A etna 
wellett. i a Pautheont é. c.,rll&ét Cataniában, ó~ Stt>siehoruM AirjM. 
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megujitván a rom ban lévUket, mik által olly szerencsé tlen hiruevet 
szereztek maguknak a circumcelliók. Honorius császár megfosztotta 
öket mindazon szabadalmaktól (41 O), mellyeket a mult zavargós 
időkben nyertek, s haláibiintetés alatt eltiltotta nekik a gyülésezést. 
A püspökök e szigoru rendszabálynál czélszerübbnek vélték kisérJe. 
tet tenni megtérítésökre j sz. Ágoston tehát Carthagóba zsinatot hitt 
össze (411 máj. Hi), · hogy ott a hitágazatok fölött értekezzenek: a 
megjelenöknek biztonság igértetett, a makacsokra letétetési büntetés 
szabatott. Kétszázhetven donatista, és kétszáznyolczvanhat katho
likus püspök jelent meg, s ez utóbbiak kijelentették, hogy azon eset
ben, ha az ellenfél győzne, lemondanak székeikről, ha pedig ök győz
nek, meghagyják a donatistákat székeikben, s társakul tartják öket. 
A katholikusok győztek, s a donatisták megfosztatva a támogatástól 
nem sokára elenyésztek. 

A gnosticismus az Atya ellen szórta nyilait, az első és szüksé
ges lény fölött vitatkozván j az arianusok a Fiu, a nestorianusok en
nek anyja ellen fordultak: a világ és ember eredete, az Isten és az ő 
Igéjének természete, ezek voltak a kérdések, mellyekekkorig a theolo
gusokat foglalkoztatták, s mellyeket az egyház eldöntött. V~z~gálatra 
várt még maga az emberi természet, miért szenved annyit egy jó 
Isten alatt, miért uem szüntette meg a világon a roszat Krisztus eljö
vetele; milly hatálylyal birnak a szentségek az embernek a büntőli 
megőrzésérc; miként egyeztethető meg az isteni előretudás az em
beri szabads:iggal; miként lehetséges az, hogy az isteni kegyelem 
nem akadályozza az ember erkölcsi tevékenységét. 

Pt~lagianusok. 

A bretagnei Morgan, ki Pelagius 1) néven ismeretes, Damasus 
alatt Rómába menvén. erénye és szeretetéröl lett hires, s megnyerte 
nolai Paulinus és Ágoston barátságát. De később tévelybe esett 
egyike fölött a minden idők és helyek, minden vallás és bölcsészet 
legnehezebb kérdéseinek. 

Az ember, cselekvésében szabadnak érzi magát nem tenni vagy 
tenni valamit, illyen vagy amoilyan módon : azt azonban érzi, hogy 
a jelen cselekvés előbbiekből származik olly módon, hogy amaz ezek 
szükséges következményeül tünik fel. Ez nem annyit tesz, hogy az 
ember a vakeset rabja, hanem inkább,hogy nem esztelenül müködik, 
és hogy soha sem gyakorolja olly helyesen szabadságát, mint mikor 
az erkölcsi törvényhez alkalmazza magát. Ha ettől eltér, észt·eveszi, 

1) T~<lé.n görög forditáHa Al·nwrit:~<s-uak, mi len.gerpartit jelent. 

Vll. 23 
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saztmondja: "ha akartam, máskép is tehettem volna." 
Akaratjának szilárditására tehát szükségc van külsö támaszokra, s 
ezeket a példában, barátságban, helyeslésben és Istenben keresi. De 
a befolyáson kivül, mellyet az ember elhatározását·a a tőle független 
külsö dolgok gyakorolnak, van még egy belső miiködés is, mellyet 
mindenki érez, de senki scm bir megfejteni. 

Menuyi kérdések szülemlenek e tényekből, a szerint a mint 
azokat tagadják, vagy helytelenül mérlegelik azok viszonlagos bord
erejét 1 vagy különféle módokon fejtegetik! A kereszténységben, 
melly a tudomány mellett soha sem feledi az erkölesösséget, e kér
déseknek szükségképen elö kellett fordúlni; s mivel sok más, a rosz 
eredete fölötti kérdésekkel vannak összefüggésben, mellyek az egy
ház által már eldöntettek, annál nehezebb lett azok megoldása. 

A maniehaeusok a vak esetröli tanjok által megsemmisítették a 
szabad akaratot; Pelagius, hogy azt megvédj e, gyengítette az isteni 
akarat >agy is a kegyelem hatályát, mintha a természetes erők elégsége
sek lennének a törvény betöltésére. Azt állitotta, hogy az ember ha
landónak teremtetett, s hogy a bűn nem változtatta meg természetét. 
A kisdedek ugyanazon állapotban születnek, mellyben Ádám, s az 
emberek ép olly szabadok, mint a földi paradicsomban voltak. Min
denki kikerülheti tehát a biint és megtarthatja a törvényt, bár a tö

kélyt nem él'i el. S épen abban áll az isteni kegyelem, hogy az ember 
szabad akarattal bir nem vétkezni, melly szabad akaratot azért en
gedi Isten nekünk, hogy könnyebben teljesithessük a törvény pa
rancsát. De a szabad akarat a jó és rosz közti egyensúlyban, azon 
teljes szabadságban áll, melly ezerint ezt vagy amazt tehetjük. 

E tanokat ö tágértelmű szavakba burkolta; de Coelestius, az 
ö tanítványa, megmeztelenitette azokat, föképen tagadván az ere
dendö bünt. Némell y püspökök mclléje állottak; mások C arthagóban 
összegyülekezvén (415 -18) kárhoztatták. Zozimus pápa, rászedetv e 
az eretnek-főnök egy mérsékelt hitvallása által, az afrikai atyák kár
hoztatását 1 mint elhamarkodottat, megrótta, Pelagius t pedig felol
dozta ; késöbb észrevévén tévedését megtagadta e tant, s Honorius 
császár számkivetéssel büntette annak híveit. 

Leghatalmasabb ellenfele volt Pelagiusnak sz. Ágoston, kinek 
tanitása szerint, ha megtisztítjuk azt az egyéni vélemények és vitat
kozási túlkapá.sokt61, az eredendő bűn által az ember elvesztette a 
megazentelő kegyelmet 1 alája vettetett a halálnak, hajlandó left a 
roszra, olly formán, hogy a szabad akarat nem semmisült meg, ha
nem csak meggyengittetett, miért is sziiksége van az isteni kegye-
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lcmre, hogy visszanyerje az egyensúlyt. Az ember tehát nem vona
tik ellenállhatlanúl a bűnre, scm az isteni kegyelem által nem erő
szakoltatik ellenállhatlanúl a jóra, hanem a jóttevési képességet csak 
a Jézus Krisztus vére által nyert megszentelö malaszt segélyével sze
rezheti meg. E belső kegyelemnek meg kell előznie az akaratot, s 
felül kell azt emelnie a természeti erőkön, s mi azt semmi módon ki 
nem érdemelj ük, hanem ingyen adatik nekünk: a nélkül az ember 
nem képes érdemleges cselekedeteket véghez vinni 1 sem azzal nem 
marad tökéletesen ment minden bocsánand6 bűntől. 

Illy erélyes ellenfél, négy pápa és több mint húsz zsinat kár
hoztatása alatt elbukott a pelagianus eretnekség 1 melly durva alak
jával igen ellenkezett a keresztény érzülettel. Mindazáltal e nagy 
horderejü politikai, bölcseszi és vallási kérdés különböző változatok
ban az egész középkorban tartotta magát; s aztán a protestaosok 
által fölelevenittetett1 s innentől fogva egész az ujabb időkig zak
latta az egyházat Molina és Jansenius zászlói alatt; s most a theolo
giából a tudományok mezejére átültetve1 azon bölcsészeknél él, kik 
mértékletlenül felmagasztalják az emberi lélek egyediségét és hatá
lyát, s kik, egyetértve a jelenkor gyakorlati, tényleges és észistenítő 

szellemével, olly nagynak hirdetik az ember szabadságát, melly ki
zárja az Isten befolyását tényeire, és szükségtelenné teszi az imád
ságot. Más alakban találjuk e kérdést a publicistáknál, kik azt für
készik, vajjon van-e a történetnek bölcsészetc: s miként az isten
tanban az egyedi üdvöt, úgy a tudományokban a társadalmi haszno
sat keresi, de mindig mérlegeli, rnennyire egyeztethető meg a gond
viselés ténykedése az emberével. 

Semipelughmu!!iok. 
Cassianus, Ierinai szerzetes1 úgy találván, hogy Palagius nem 

eléggé érvényesitette az emberi szabadságra s annak az isteni hata
Jomhozi viszonyára vonatkozó tényeket1 s elégtelennek ismervén el 
az emberi akaratot, és szükségesnek a külső segélyt, tagadta az Is
tennek közvetlen és különleges befolyását a lélekre, melly által ez a 
fokonkénti megszentesülést eszközölje, mint melly befolyás egyedül 
kegyelmi, mire az embernek semmi joga nincs; szerinte mindent ki
vihetnek a természetes erők, s a szabad akarat által eszközölt jobbit
mányok ; az előre- elrendeltek (praedestinati) száma nincs előre meg
határozva, minthogy Krisztus érdemei mindenekre nézve kiilönbség 
nélkül felnyitották a kegyelmek kincstárlit, mellyből az üdv megnye
résére a természetes ohajának közvetitése által mindenki akkor és 
annyit merithet1 mikor és mennyit akar. 

23* 



356 

E fél-pelagianismut;, mely Prosper és Ágoston által megczáfol
tatott, erőre tett szert, midön azok ellen küzdött, kik mindent az is
teni kegyelemnek tulajdonitván azt vélték, hogy az Isten mindcnki
uek örök sorsát visszavonhatlanúl elrendelte. ~z. Ágoston, ki rend
szerének végkövetkeztetéseit le nem vezette, ment maradt ezca, az 
emberi szabad akaratot leromboló tanitmá.nytól: s az egyház vele tart
ván, megőrizte a közép utat azok közt, kik mindent az emberi tevé
kenységnek tulajdonitnak, vagy megsemmisíttettnek hiszik azt az Is
ten hatalma által ; sem az nem lévén igaz, hogy az Isten tesz min
dent az ember által, sem az, hogy az ember minrlent tehet Isten 
nélkül. 

Az apollinaristák összezavarták Krisztut;ban a természeteket, 
megcsonkitván az emberit; Nestorius ellenök küzdvéu ellenkező té-. 
velybe esett, melly az isteni természetet elválasztotta az emberitől: 
s ime, a nestariánusok ellen felkelnek az eutychianusok, azon állitás
sal, miszerint a megtestesülés alkalmával csak egy állomány, csak 
egy ee;yedüli természet képződött. Ekként sokszor egyik eretnekség 
egy másik, egészen ellenkezőt szült, s az egyháznak ugy kellett elle 
nök küzdeni, hogy kerülve a végleteket, azon ponton állapodott meg, 
mellyben mindkét ellenkező tannak igaza volt. 

l<:utycbes. 
Eutyches 1 apátja egy 1 Konstantinápoly melletti kolostornak, 

Nestorius ellen azt vitatta, hogy az Ige istensége és emberségéből a 
megtestesülés után egy egyetlen isteni természet képződött emberi 
alakban ( m o n o p h y s i t a e). Eszerint ö megsemmisítette a megteste
sülés t, mert ha Krisztus nem volt igaz ember, nem lehetett közben
járónk, sem minden erények példányképe. Egy konstantinápolyi zsi
nat kiközösítette és letette öt (448), de erényeinek bámulói kieszkö
zölték II. Theodosiusmil e zsinat végzéseinek egy más, általános zsi
natoni isméti átnézését, mellyen azon püspököknek, kik előbb elitél
ték öt, mint vádlóknak, ne adatnék szavazati jog. Daczára Nagy-Leo 
ellenállásának, Ephesusban, Crysaphius herélt védelme s Dioscorus, 
alexandriai patriarcha elnökletc alatt százharminczöt püspök gyüle
kezett össze (449), s miután itt a nyolczvan éves Eutyches egy hit
vallást tett le, rnellyet ök katholikusnak találtak, visszavették az egy
ház keblébe j az ellenkezök erőszakkal kényszerittettek. 

Negyedik közzsinat 451. 
Az egyház eitként kétfelé volt szakadva, mig végre Pulcheria 

elhatározta az egységet létre hozni, kieszközölvén az ephesusi l a t,. o
c i n i u m nak, miként neveztetett, megszüntetését, Eutyches kár hoz-
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tatását, s Chalcedonba a sz. Euphemia-egyházba egy általános zsi
natnak összehívását (451). Jelen volt ezen Marcián császár és há
romszáz hatvan piispök, kik az új tévely ellen az atyák és előbbi zsi
natok tanitmányával megegyező végzést hoztak. Az erőszakoskodó 
Dioscorus letétetett, s Nagy- Leónak Flavi::~.nns patriarchához szóló 
s a megtestesillést tárgyaló levele a kánoni könyvek közé véte
tett fel. 

E zsinat a konstantinápolyi patriarchát ngyanolly megtisztel
tetéf'!ekben vélte részesitendönek, minlillben a római püspököt, s jogot 
tulajdonitott neki megerösithetni az érsekeket Pontus, Thracia és , 
Azsia tartományaiban, Mikor e határozat hozatott, a pápai követek 
már eltávoztak j s azon feltevésből indultak ki e végzés hozásánál, 
miszerint a római piisplik jogai nem egyebek, mint a császári szék
hely tekintetébill engedményezett előjogok. A pápa ellenmondására 
e kánont megváltoztatta a gyülekezet. 

A monophysiták Keleten széledtek el j egyesiteni igyekezett 
öket Baradeus Jakab sze1·zetes (Zanzalo ), ki 578-ban mint ephesusi 
püspök halt meg. Ez tevéken bej árta Arábiát és M esopotamiát, hir
detvén az egy tei·mészetröli tanát; s róla neveztettek el a jacobitá.k. 
Az egyiptomiak sem fogadták el a chaleedoni zsinatot, s a katholika 
hittel a görög nyelvet és szokásokat is elvetették ; de a helyett, hogy 
függetlenekké tették volna magukat, mit talán ki vihettek volna, 
megelégedtek azzal, hogy lelki urat cseréltek, a kopt patriarchának 
vetvén alá magukat, kinek a nubiaiak és abyssinok engedelmesked
tek. Halicarnassi Julián az örményeket is bevonta e tévelybe, kik 
egy, Ekmiasinban székelő ka t h o l ik os, s a hivek csekély adójá
ból ellátott püspökök alatt voltak. 

A kereszténység c három elágazása fentartotta magát a Korán
nak aláYetett tartományokban j úgyszintén a Libanonra menekül
teknél is, kik a syr eredetű Maron Jánosról maronitáknak neveztet
tek, melly nevet a római egy.házbai visszatérésölt után is megtar
tottak. 

Zeno császár 'l'negkisérlette békét eszközölni a katholikusok és 
eutychianusok közt, egy egyesülési r e n d e l e t e t ( 6voon1wv) bocsát
ván ki, melly mindenben egyezett a nicaeai zsinattal, kivéve, hogy 
semmi említés nem tétetett benne a chaleedoni zsinatról, s olly mó
don 'fejtegette a hitvallási formát, hogy mind az igazhitüeket, mind 
pedig az ellenzéket rászedné. Észre vette a cselt III. Felix pápa, és 
kikerülte azt; s az egyház megmaradt a tannál, melly Krisztusban 
egyetlen személyt, éf! két kiilönbözö tm·mc\~zetet hirdet. 



Monotlwlltnk. 
Azoúban az egyenetlenség tovább1·a is folytattatván, Athanáz, az 

eutychianusok patriarcháj a, megigérte Heraelius császárnak 1 ·hogy 
övéit visszatériti az egységre, ha a katholikusok Krisztusban egyet
len akaratot és egyetlen cselekvést ismernek el. Megnyugodtak ez 
értelmezésen a konstantinápolyi, alexandriai és antiochiai patriar
chák, sőt maga Honorius pápa is; de Sofronius, jerusalami patriar
cha, hamisnak nyilvánitotta e tant, s azt egy zsinatban kárhoztatta 
(634). Heraelius ekkor egy nyilatkozványnyal (ixh"IJO'I~) akarta ketté 
vágni a csomót, mellyb~n megtiltotta fürkészni 1 vajjon Krisztusban 
két vagy csak egy akarati müködés van-e, egyetlen akaratot ismer
vén el benne. IV. János pápa az lxh"IJO'!,.-t mint hibást és jogtalant 
''isszautasitotta. II. Constans kihirdette az úgynevezett T y p us t, melly 
Heraelius EXh"I]O't~-ét érvényen kivül tette, s hallgatást parancsolt a 
két félnek; de Má1·ton pápa egy zsinat által (649) mindkét kibocsát
ván y roszaltatta; vég1·e a 680- ban megtartott konstantinápolyi zsinat 
átkot mondott a monothelitákra. 

lnqulsitio. 
A tévely ellen ezután nem egyedül a rábeszélés és zsinati hatá

rozatok fegyverével vivtak ; ha.nem I. Theodosius a legszigorúbb 
büntetésekkel f"enyegette minden néven nevezendő eretnekeket 1 a 
vallási azoigákat, gyülekezeteket és személyeket ; a püspökök vagy 
papok megfosztattak szabadalmaik és jövedelmeiktöl, s ha makacsúl 
megmaradtak a téves tan vagy szertartásoknál, számüzettek ; tiz font 
aranyra büntettetett, ki eretneket szentelt fel, vagy eretnektől vette 
fel a rendeket; megtiltattak nekik a nyilvános vagy titkos összejö
vetelek úgy a városokban mint a vidékeken, lefoglaltatván az illy 
czélra használt épületek. Tovább menve becsteleneknek nyilvánittat
tak az eretnekek, kizárattak a tisztességes vagy jövedelmea hivata
lokból, söt némellyelmek még végrendeletet tenni, vagy a.zt elfogadni 
sem volt szabad; halálbüntetéssel is fenyegettettek a manichaeusok 
és quartodecimanok, bár állitják, hogy e büntetés Theodosius idejé
ben nem alkalmaztatott. 

Magnus Maximus volt az első keresztény császár, ki eretnek 
vért ontott. A praeto1·ii praefectus itélete folytán kínpadra vonattak 
és halállal büntettettek: Priseillianus avilai püspök, két áldozár, két 
diacon, Latronianus költő, és Eucrosia Lonleauxi úrhölgy (384); 
mások számiizettek. 

E pri<;cillianidtáknak, kik a spanyol tartományokban nyugtalan
kodtak, a nagyonis szoká~os ellentmon dá.gnál fogva, a leggyalázato-
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eabb és természetellenes vétkek, s egyszersmind olly szigorú tanok 
tulajdonittattak, mellyek még a menyegzöt és minden állati eledelt el
tiltottak, é böjtöket, virasztások és szünetnélküli imádság általi test
sanyat·gatást parancsoltak. A hitágazatokra nézve Manest kö
vették. 

Hialálbüntctés. 
Priscillián megöletését nagyon roszalták sz. Ambrus és toursi 

sz. Márton, kik ép ugy buzgottak az igazság mellett, a mint iszo
nyodtak az üldözéstől. S az emberi haladás történetében nem hallgat
ható el azon szent borzadály, mellyet akkorban nem csak a nagyra
vágyásból származott lláborúk és igaztalan ítéletek, hanem még azon 
büntetések által okozott vérontás ie költött, mellyeknek 1 nem lévén 
többé jóvátehetök, sohasem kellene a természeténél fogva esendő 
emberre alkalmaztatniok. Nem mintha ez által meg akarták volna 
semmisiteni a fenyitö hatalmat, melly nélkül a társadalom fel nem 
állhat; söt inkább, némellyek kétségben lévén a fölött, vajjon a ke
resztség felvétele után gyakorolhat-e valaki bünvádi itéletet, vagy 
sürgetheti -e a halálbüntetést, lnnocen tins pápa 1 egyértelmüleg Am
brussal azt felelte, hogy a közhatalom a bűnök büntetésére viselvén 
a kardot, miként ez az Isten által rendeltetett, a keresztények igénybe 
vehetik és használhatják azt 1). Azonban a pap szelid jellemével 
össze nem egyeztethetőnek találtatott a féíbenjáró itéleteken megje
lenni, s sz. Ambrus, hogy kivonja magát a neki ajánlott püspökség 
terhe alól, jelen volt egy vádlott kinoztatásán, hogy e miatt a püspök 
eégt·e méltatlannak ítéltessék. Ugyan ö, midön Theodosiue, bár igaz
ságos harczban, legyőzte Eugent, tanácsolta neki, hogy bizonyos ideig 
ne vegye magához az Oltáriszentséget, a vérontás miatt 2) i s habár 
nem tagadta is meg azt a biráktól valameily halálitélet hozatala után, 
·de helyeselte, ha egy ideig nem járultak a sz en t asztalhoz 3). Olly 
eszmék ezek 1 mellyek (mint reménylem) egykor ténynyé válnak, s 
azért jó feljegyezni, milly forrásból származnak. 

Maguk a püspökök is, kik Priscillián elitéltetésében részt vettek, 
a többiek roszalását vonták magukra i különösen Itacius, ki a kinzás 
és végrehajtásnál jelen volt. S mikor Afrikában egynérnelly dona
tisták elfogattak, kik pedig kere!lztény vért is ontottak, Ágoston sür· 
getölag irt Marcellin praefectushoz, s kérte, ne itélje öket halálra, nem 

') Dec. Innocentii. c. a. 
· •) Rutinos, II. 34. Socra.tes, v. 26. 

') Sz. Ambrus , Ep. 25 és 26. 
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akarván az Isten szolgáiuak szenveuéseit a visszatorlás törvénye eze
rint hasonló büntetésekkel megboszúltatni, hanem csak azt ohajtotta, 
hogy a bűnösök a további vétkezéstől megakadályoztassanak, jó utra 
térittessenek, s gonosztevő erélyök a jó tetteknek nyeressék meg. 
"Ez is elitélés ugyan, de ki nem látja be, hogy inkább jótét_,emény 
mint büntetés, ha a helyett, hogy a vétek vakmerőségének szabad 
féket engedünk, a megbánásra nyujtunk alkalmat? Keresztény biró, 
kötelességedet mint gyöngéd atya töltsd be, a bűn elleni haragodban 
ne feledd el emberséges lenni, s a bűnösök ruerényeit büntetvén, ön
magad ne ragadtassál el a hoszú szenvedélye által." 

S midőn Honorius egy törvényt adott ki a donatisták és zsidók 
ellen 1) 1 Ágoston irt a Qroconsulhoz, hogy ha ezek halálra itéltetné
nek, ez által megfosztatnának a püspökök a szabadságtól őket vádol
hatni, kik készebbek saját életöket elveszteni, mmt a másét veszé
lyeztetni. S hozzá tette : "bármilly nagy legyen a ro sz, mit akadá
·Iyozni, s a jó, mire rábírni akarunk valakit, inkább helytelen mint 
hasznos az embereket erővel kényszeríteni, a helyett, hogy okokkal 
győznők meg öket" 2). 

Egy hosszas leveléből, mellyet Macedonius afrikai 3) helyettes
hez irt, kitűnik, mennyire igyekeztek a püspökök megmenteni a halál
tól a bünösöket. "Nem mintha mi (mondja ö) helyeselnök a bűnt, 
hanem útálván a vétket, szánjuk az embert: s mivel a megjavúlásnak 
csak e világon van helye, az emberi nem iránti szeratetünk arra indit 
minket, hogy közbenjárjunk a bűnösökért, nehogy ez életbeni bünte
tést a végtelen kövesse. Szeretjük a gonoszokat és imádkozunk 
érettök, mert Isten parancsolja, de a nélkül, hogy vétkökben része
sülnénk, sőt inkább bünbánatra akarjuk öket vezetni. Ha lsten tü
relmes az iránt, ki ké~;lelteti a megtérést, mennyivel inkább türelme
seknek kell nekünk lenni azok iránt, kik javulást ígérnek, bármeny
nyil·e bizonytalan legyen is, ha valóban megtartják-e igéretöket ?" 

S másutt: "Ki tudhatja, miképen fognak egykor gondolkozni 
azok, kik most tévedésben vannak? Ki tudja, milly nagy befolyással 
vannak a gonoszok botlásai a jók tökélyesbülésére ? Az ember nem 
ítéltethetik meg csak élete végén, midön többé nem változtathatja 
meg az itéletet, sem az igazságnak nem használhat a tévelylyeli ösz
szehasonlitás által. 'Illy birák egyedül az angyalok lehetnek, az em
ber nem. Maradj tehát jó és tűrd a roszakat. Türd, mart talán te is 

1) Cod. Th~od. XLIV. rle hoe1·. 

") Fip. 100. 

•) Ep. 16::1. 
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rá s2:orúlsz a türelemre. Ha mindig jó voltál, muta.sd magadat kö
nyörületesnek ; ha tévedtél, ne feledd. A konkolynak a jó mag közt, 
a kosoknak a juhok közt kell maradni, mignem eljön az aratás ideje. 
Tűrd a kikiáltott eretneket, türd el a pogányt, türd a zsidót, türd a 
titkos rosz keresztényt." 

De ö maga is nagyon megfeledkezett ezen szelid elvekről, mi
dön helyeselte a császárok rerdeleteit, s a donatisták megtérésében 
használt szigot·t 1). 

Megtérések. 
A belvillongásokért kárpotlást nyújtott a diadal, mellyet az egy

ház kivül aratott. Marata püspök , 'I'heodosius által mint követ Per
zsiába küldetvén, ott Jezdegerd királylyal s az udvarral megismertette 
a keresztény religiót, minek következtében a keresztényeknek meg
engojdtetett az egész birodalomban templomokat építeni. Nem néz
hették ezt békén a magusok, kik érdemet szereztek maguknak az 
által, hogy segedkezet nyujtottak a nemzeti szellem zászlójának is
méti felemelésére; ezek tehát egyesülve a zsidókkal minden követ 
megmozditottak, hogy a királyt rosz hangúlatra birják a keresztP.nyek 
ellen. Segitette öket ebben Abdas püspök meggondolatlan buzgalma, 
ki a tűzimádók egy templomát leromboltatta; Jezdegerd megidéztes 
meghagyta neki, hogy újra felépitesse azt, mit midön ez tenni vona· 
kodoék, öt megölette, s minden keresztény templomot let·omboltatott 
(420). Most kitört az üldözés, me Ily utóda, IV. Va ran es s ennek fia 
alatt is folytattatott, B mellynek tartama alatt ismét megújúltak az 
első vértanúk szenvedései és kitartása. 

Midön késöbb a rómaiak elpusztították Adjabene tartományt, 
hétezer perzsa hurczoltatott foglyúl Amidába, s ott a végső nyomor
nak vettetett zsákmányúl. De Acacius püspök, összegyUjtvén pap
ságát, az Isten nevében, "ki .könyörületességet akar, és nem áldoza
tot" felszólitotta azt az egyházi ingóságok eladására, hogy e ezeren
csétleneket felsegéljék, B bevégeztetvén a háború, úti költséggel látta 
el öket, hogy hazájokba visszatérhesBenek. E ezeretet felköltötte az 
akkor uralkodott V. Varanea bámulatát, a miért is felfüggesztette az 
üldözést, és sok kegyben részesitette a keresztényeket. 

ÖrményoJ'S?Jágba kot·Á.n eljutott a kereszténység; s e tarto-

;) Quis nusl1"U111, quis vestrun1 rwn laudat legu ab imperatoribw data8 ad
verS'U8 sacri.ficia pagano1'Um '1 Et ce•·te lange ibi poena severior cOMtituta est , illiUB 
quippe impietatis supprimum capitale ut. Ep. XCIII. 10. MAsutt pedig azt 1Uiitja, 

hogy jobb, ha n~hlnyan e viiAgon Azenvetlnel<, mintha miuilnyt\jlln a pokolban 

~gnek; ezt azonban késllbb megbánt11. 
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mány gyönyörü nyelve, hogy az Ujszövetségböl némi forditások esz
közöltessenek, egy alphabetet nyert, mit Misrobnak köszönhet, ki 
tanitója volt Chorene Mózsesnek, ki e nemzet történetét. meg
írta t). 

Georgia erőteljes férfiai és szép női alávetették magukat.a ke
reszt alázatos tisztaságának 1 de nem mondtak le vad szokásaikról, 
mellyeknél fogva az atya tulajdon gyermekeit, a fejedelem alattva
lóit, a ,Jap hiveit eladta. 

Hasonlóképen elterjedt az Iberia, Aethiopia, India és Abyssi
niábu 2); a legrégibb keresztény irományok cyrenei Simonról beszél
nek; s csodás és jámbor történetecskék nyitnak mindenü tt utat az 
ige-hirdetés és megtérésnek. 

Egy álo·m, jóslat vagy csodás elbeszélés, egy pap vagy hős 
példája, egy ajtatos keresztény hitestárs nyája!lkodásai 1 valameily 
festmény látása, a keresztények Istenéhez bocsátot ima vagy tett fo
gadás szerenesés kimenetele gyakran elégségesek voltak arra, hogy 
Isten kegyelmével az északi győzök hitét megváltoztassák. A szarze
tesek szigoní erényei, mellyeket a müvelt századok elutasithatnak 
de ki nem nevethetnek, legalkalmasabbak voltak a barbárok férfias 
képzelődő tehetségének megragadására , kiket azonkivül meglepett 
még az isteni tisztelet fénye, a püspökök és papok bátorsága és sze
retete, s egy olly vallás hatalma, melly illy áldozatokra volt képes 
lelkesiteni. 

A burgundok szorongattatván a hunnok által, és semmi emberi 
segély be nem bizva többé, a keresztény hithez fordúlnak; egyszerre 
háromezeren veszik fel a keresztséget egy gallus piispöktől (433) s 
ennek tulajdonitják a győzelmet, mellyet Octaron, Attila nagybátyján 
nyernek a). Melly időben hatolt be a kereszténység a vandalok, své
vek, longobardok közé, nem tudjuk. A Rajnán és Dunán túlra az 
V-ik század előtt nem küldettek téritők. Kis-Ázsiából elhurczolt fog
lyoknak silterült uraik közöl néhányat megtériteni, s köztök egy durva 
és bolygó egyházat alapitani, melly a nicaeai zsinatra a neveletlen 

1) Whiston, Vo,.,·ede zu Mosis Chm·enemis histQ'Iia w-ntenica. 1736. - Schrö· 
der , ThesauTU/l lingvae m·menicae. 

') A keleti császárok Ahy~siniáhozi viszonyának ltülönös eml~kc maradt 
f{'l egy feliratban, mellyet Slllt 111:m ro§g Axumban, Ab ysainiában talált ; ez Aizana, 
az as~amitok o§s homeriták kiralyát61 származik, ki azt 329 o§s 366 közt azon 
győzelem ernlékeül készítette, mellyet testvére S:tjazana a lázongó bongaitok fö
lött vivott ki. 

') So z omonos, Hi•t. Re""- VIr. :-lO. Sigebert! Oh,·oni~on n.d 43:3. 
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Teophilus püspököt küldötte. Ezek egyikétől származott Ulfilas, ki 
a góthok közt nevelkedvén, képes volt a kinyilatkoztatott hit és er
kölcstan általános hitágazatait azok felfogásához alkalmazotum elő

adni. Patricius (Patrik, t 460 vagy 65.) tizenhat éves korában rab
szolgáúl vitetvén Ir lan dba, elsajátította annak nyelvét és szokásait; 
késöbb tengeri rablók által Galliába hurczoltatván, ott a marmoutieri 
kolostorba állott be, s Olaszországban pappá 1 végt·e püspö It ké szen
teltetvén, Coclcstinus pápa által Iriand megtérítésére küldetett ki. 

A barbárok közt sem hiányzott a vérkeresztség. Mig a góthok
nál Fritigern elfogadta az Ulfilas által hirdetett kereszténységet, A
thanarik kevélyen visszautasitotta azt; s lrminsul szent szekerét ki

. vonatván ünnepélyesen meghordoztatta az útczákon, s a ki nem hó
dolt atyáik bálványának, sátora és családjával együtt megégettetett. 

Szerencsétlenségre a barbárok első igehit·detöi arianusok vol
tak, s igy lehet képzelni, mint bámultak, midön, úgy fogadván azt jó 
hiszemben mint mennyei ignzságot, tudtokra esett, hogy a kárhozat 
útján vannak '). Őkmaguk közt is szakadás támadt, s az arianusok 
ösztönzésére Genserik, s még inkább fia Hunnerik a katholikusok 
vérét ontották; sem Áfrikában, sem Spanyolországban nem szüntek 
meg a villongások, mig végre megérkeztek az árabok, s hasznokra 
forditották azokat, a Koránnak vetvén alá, kik az evangeliumban 
meg nem tudtak nyugodni. 

A mivé tették az al'abok Ázsiát, ugyanazzá tették volna az 
északiak Európát, ha ellenzékre nem találnak a kereszténység szol
gáiban, kik egyesittetve a jámborság és kölcsönös függés által, pokol
lal fenyegették a betörökct, kik semmitől sem féltek a ~ilágon; s igy 
megnyerték öket előbb az isteni tisztelet külsöségeinek, mellyekröl 
késöbb a religio alapos ismeretére vezérelték. Ez által a barbárok 
politikai és erkölcsi állapota nagyszerü változáson ment át. Mint 
szükségeset egy írott parancsolatokkal biró valláshoz, sajátjukká 
tették a betük használatát, s tanulmányozván az isteni igazságot, is
mereteket szereztek a történetet, természetet és társadalmat illetőleg. 
UlfHas egy alphabettel ajándékozta meg a góthokat, hogy nyelvökre 
fordítsa a szentirást 2) ; s a szentirás ezen közzétételei könnyebbi-

1) SalvianuR mentcgeti llket : nHaeJ'etici sunt 8ed non 8cientes; 11erita.s apud 
nos e.st ;· sed illi apud se esse praBSUmunt. Errant e!'!JO 1 sed bono animo errant. 
Qualite1· pro hoc ipao falaae opinionis 61'TOI'e in die iudicii puniendi Bint 1 nullw 
potest aci1·e1 nisi iudex. De Gub. Dei V. 

') Ulfilas forditásán•Lk legjelentéhenyebt, törPiléke 188 4-ed rét levélböJ 
Ali, melly nagyobhs?.erii arany és e~ii~t betilkkol hil,or pergamem·e van irva 1 mi-
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tették a megtéréseket, s vágyat keltettek a papságban , hogy a szer
tartást és az atyák iratait latin és görög nyeLven fürkészszék , meg
gyújtván ekként a szép tudományok fáklyáját. Miután a barbárok 
ekként a hitegy~ég és szellemi testvét·iség köteléke által minden ke
rE"sztényekkel egyesültek, mflgszokták tiszteletben tartani az egyes
ségeket, kevesbbé kegyetlenek lettek a háborúban, s tisztelték a bi
rodalom intézményeit, mellyet leromboltak. 

Pogányság. 
Azonban a megtéritett tartományokban is sokáig fenmaradtak 

a pogányság nyomai. Nem szólok Olaszország és Rllmáról, hol láttuk, 
miként hivatott az, az Alarik által fenyegetett város segélyére, s hol 
még késöbb is Nagy-Gergelynek átokkal kellett sújtani n bálványo
kat és szent fákat, mellyek még mindig fenálltak Terracinában 1); s 
a pápák buzgalmának sok dolgot adott a pogány szertartások kiir~ 

tása. Sardiniában 2), Corsicában s más szigeteken a parasztok közt 
maradtak fel a szertartások. A laterani, arlesi, nautesi zsinatok kár
hoztatták a szellemeknek ezentelt s a köznép által bálványozott fák 
és források tiszteletét. A Lugduflensis tertia tartományban a druidi 
isteni tisztelet egész a IV-ik század végeig tartotta magát, a mikor a 
nemzet főbbjei egy gyülekezetben elhatát·ozták annak megszünte
tését; azonban a következö században védelmére kelt Merlinus fö 
druid, kinek jövendölései a két Bret~tgneban tiszteltettek, azután pe
dig a lovagi románc:r.okban szerepeltek. 

Childebert a VI. század közepén kénytelen volt rendeletet adni 
ki a párizsi királyságban még mindig szokásban volt pogány szer-

ért is Codex argenteus-nak neveztetik. Toursi Gergely irja, l10gy midön II. Chil
debert bevette Narbonnet, ott gyöngyökkel szegélyzett arany ládé.cské.ban húsz 
evangeliumos könyvet talált. Azt hiszik, hogy e mé.solatnak r~sz~t Upezte az 
emlitett töredék, melly a Vestplmlié.ban lévö Verdeni apátsághoz tartozott, honnan 
a harmincz éves háboru korában Prágába vitetett. E város bev~tele alkalmával 
gr6f Königsmark találta azt meg, s Krisztin11 svM királynéhoz küldötte. Hét 
évvel azután Voseius Izsák Stockholmb61 HollandiAba vitte magával, nem tudni 
mi jogon. Gabriel Magnus a gárda gr6fja megvette oz t, s tömör ezüsthe köttet· 
vén 1669-ben az upsalai egyetemnek ajándékozta. Egész 1825-ig kiadatlan ma
radt, ekkor Zahn tette közzé. A wolfenbiltteli könyvtárban egy mé.s töredék van, 
melly a r6maiakboz irt levelet foglalja magában. Mai bibornok több töredékeit 
is fölfödczte a1. Ambrusi könyvtiLrban 1817-ben; nem keveset fáradozott e dolog
bnn Castiglioni Octavian gr6f is. 

1) Gregorius. )J}p. ad epiac. Terrae. 
") Accidit quia ipBOB nutieoa, quo.• lwbet Ecc/etlia tua, IlUtiC usque in infole

litale renw.nere negligentia fralPI'nitatia vestrae permiait. -- Gregof. Ep. a<l .Ta
uuarium <'pisc. calar. 
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tartások ellen 1) j 58!:}- ben a toledói harmadik zsinat meghagyta a 
papok, birák és uraknak, hogy a pogányokat kutassák ki, és szigorúan 
járjanak el irányukban, ruert e szentségtörö tisztelet szélesen el volt 
terjedve Spanyolhonban és a narbonnei Galliában 2). Még tovább 
maradtak fen a pogány szokások az Alpesek völgyeiben, s a germán 
erődökben j úgyannyira, hogy a VIII. század végén az új apostolok 
egész buzgalmára s Nagy-Károl~ győzelmeire volt szükség, hogy ki
irtassanak. 

Szerzete~ek. 

Az akko•· i tá1·sadalom, a henyeség, romlottság. s a mindenféle 
szerencsétlenségek következtében mintegy rothadásba menvén, so
kan adták magukat szerzetesi életre, hogy meneküljenek egy olly 
világtól, melly tevékenységöket nem foglalkoztatta, eszöket megun
doritotta, szenvedéseiket szaporította. E buzgalom, szolgálni Isten
nek lstené•·t, valódi hivatásból eredt nálok, nem pedig családi szá
mítás 3) vagy ru·agán érdekből , melly késöbb a kolostorokat életúnt 
és középsze1·ii egyénekkel népt~sitette be. Sz. Jeromos, ki pedig mind 
vallásos lelkesültsége, mind élénk képzelődő tehetségénél fogva kelet 
gyermeke volt, élesen rótta meg az ázsiai szerzetesek túlzásait : -
"Vannak, kik a nedves czellák, a túlságos böjtölés, a magány unalma 
s a sok olvasás miatt hypocoudriába esnek, s inkább Hippocrates tu
dományára mint a mi tanácsaiukra van szükségök ... Láttam mind
két nemböli egyéneket, kiknél az értelem, leginkább azoknál, kik 
nedves és hideg czellákban laknak, a túlságos önmegtartóztatás kö
vetkeztében, annyira meggyengült, hogy nem tudták többé, mit tesz
nek, miként viseljék magukat, mit mondjanak vagy hallgassanak 
el" 4). De mihelyt a béke lankadni hagyta a buzgalmat, lábra kaptak 
az emberi szenvedélyek, s azok, kik hátat forditottak a világnak, 
hogy Istennek szenteljék magukat, ettől ismét amahoz fordúltak visz
sza, veszekedtek , zavarokat csináltak , annyira, hogy a császárok 
kénytelenek voltak a remetéket kitiltani a városokból. 

Máshol maga sz. Jeromos is kikel nagyravágyásuk ellen: -
"Láttam embereket, kik a világról csak névleg mondván le, valóban 
semmit sem változ.tattak elöbbi életmódjokon. Gazdagságuk növeke· 

1).. Bouquet. t. IV. Ohildeb. c01ut. de abolendis reliquiis idololatriae. 

') Quoniam per ~nem Hispaniam, sive Galliam (narbonemem) idoZolatriae 
sac1·ilegium inolevit. Delect. Concil. t. II. p. 402. 

3) Lbd a VI. könyv..t 529. s köv. I. 
1) Ad Rustictt11! ep. 9ó. Ad Demetrium ep. 97. 
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dett i~kább mint fogyott; ugyan olly sereg rabszolgát tartottak, 
ugyanolly fényűzö lakomákat rendeztek mint elöbb j most szegényes 
cserép-tányérokról esznek, s a r;tbszolgák seregétől körülvétetve re
nwtéknek nevezik magukat ... Ep ugy kerüld azokat is, kiket lán
czokkal megterhelve, kecske-szakállal, fekete köpenyben s"'a hideg 
daczára meztelen lábbal látandasz j felkeresik ezek a nemesek há
zait, megcsalják a szegény hüntelje~~anöket; szüntelen tanitanak és 
sohasem jutnak az igazság iameretére j bús komolyságot tettetnek, 
s látszólag hosszas bőjtökkel sanyargatják magukat, de éjjelenkint 
titokban lakmároznak" t). 

Másutt igy ir: - Pirúlok kimondani, mi czelláinkból kárhoz
tatjuk a világot j zsákba öltözve és hamuval behintve elitéljük a püs
pököket. Honnan c királyi kevélység egy bünbánó öltőnye alatt? 
A kevélység könnyen behízelgi magát a magányba: ez egy keveset 
böjtöl, senkit nem lát, s már valami nagynak hiszi magát j elfeledi, 
mi ö, honnan jött, hova megy, s már nyelve és szive szüntelen té
vedez. Az apostol akarata ellenére megítéli a más szolgáit, oda nyúl, 
hová a torkosság hivja, egész éjjel jól alszik, mindenkit kisebbnek 
tart magánál, többet lakik a városokban mint saját czellájában, s ke
reszténynek mutatja magát testvérei közt, mig a nyilt helyeken min
denkivel összeütközik" 2). 

E szemrehányások az atyák legbuzgóbbjától mutatják, misze
rint nyugaton nem csüggtek a szerzeteseken olly vallásos tisztelettel, 
hogy hibáikat . eltakarták, vagy példájukat vakon követték volna. 
Vagy azért hogy a pogányságnak még sok maradványa volt nálunk, 
vagy mert az elmék kevesbbé voltak elkészítve az ascetai felma
gasztaltságra, a szarzetesek itt nem szivesen fogadtattak: s elhall
gatva azon durva sérelmeket, mellyeket verseiben ellenök Rutilius 
Numatianus szórt, megemlítjük, hogy Afrikában, különösen Cartha
góban, ha egy-egy ezen borotvált és sápadt alakok közöl mutatta 
magát, a nép bántalmak és átkok közt kisérte 3). Mikor Rómában 
Blesilla, egy ajtatos fiatal nö, mint hirlett, a túlzott böjtölés miatt 
meghalt, a nép igy kiabált: "Mikor ü zitek már ki a városból ez utá
latos gaz barátokat? rniért nem kövezitek meg? ru iért nem vetitek 
a folyóba?" 4). 

Innen van, hogy midön ide is behozatott a szcrz0tesi élet, bár 

1) Ad R~Uticum ep. 95. 
2) Ad Euatochium, ep. 18. 
3) Salvianos , de Gub. Dei VIli. 4. 
') Hieronymus ad Pau/am, rp. 2<!. 
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Keletet utánozták, a oda mentek ismerni a kolostori szigort, hol a 
régiek kevély és rejtélyes bölcsészetet kerestek, mindazáltal nem 
annyira elszigetelt, szemlélödö, társaságot kizáró, mint inkább közös 
ima és ájtatos társalgásban töltött életet éltek, s nem annyim az ön
sanyargatás és hallgatagságra, mint inkább a vitatkozás, tanúlás és 
munkásságra adták magukat. 

Némellyek azt hiszik, hogy sz. Athanáz vitte be az első szarze
teseket ( coenobitákat) Rómába 390 felé ; de Milano, Verona és Aquileja 
maguknak tulajdonitják az első kolostorokat. 1\'Iilanóban Ágoston 
már ott találta azokat 1), e toursi sz. Márton egy ideig ezek egyiké
ben lakott (370) 2), azután visszatérvén Galliába, a Ligugé községet 
Poitiers mellett alapította, késöbb a Marmoutier kolostort (Maj us 
m o n as t e r ium) építette, és fegyelmezte a sok remetét, kik a Vi
enne és Loire hosszában lévő templom-romok és barlangokban voltak 
elilzót·va, s kik közöl ezren gyűltek össze az ö végtiazteletére. Cassi
anus, ki Keleten tanúja volt a kolostorok szigorának, Chrysostomus 
halála után Provenccha vonúlt vissza (409), Marscilieben két kolos
tot·t alapított, s mint mondják , ötezer szerzetes férfi és szüz függött 
tőle, kiknek életét Castor, apti püspök kérésére leirta. Azonban Gal
liában leghiresebb kolostor volt a Ieri n si 8), mellyet 410 körűl sz. Ho
noratus, késöbb ariesi püspök alapitott ; ebben vetélkedve keresték 
az egyházak pásztot·aikat, s hogy másokat el hallgassunk, Salvianus 
és sz. Patl'icius innen kerültek ki 4). 

•) Oonfeas. IV. 6. 
•) Sulpicius Severus. Vita a. Martini, IV: Mediotaní sibi manaaterium ata-

tuit. S. Paulinus Petricordius I : 
• • . • • Oonatructa atatuit requieacere cella 
Heic ubi gaudentem nemaria vel palmilia umbt·ia, 
Italiam pingil pulchet'Tima Mediolanua. 

3) Lea monastéres de LeJ-ina et de aaint Vict01· , alor·a le refuge des hat·di

easea de la penaée, Gulzot, Civil. en France. lect. V. 
•) Bármennyire különböl!:zcnek is a szarzetesek névre, szabályaik és ruhá

ikra nézve, mindaz!ltal négy f'ó csalldra vezethetök vissza: 
J. Sz- Vazul rendszabálya, mellyet 3 357-ben II. Felix p!pa alatt szerzett. 

Ez a legrégibb rend, melly átalakitotta a ezerzetesi állapotot, kivalogatván, a mi 
jót Antal, Hilárius, Pachomius, Macarius remeték szabályaiban talált. Széleaen 
elterjedt Olaszországban is, azonkivül, hogy minden görög éa keleti szarzetese
ket átolelt ; s az els<S századokban a leghiresebb volt. 

Ez alatt' harczoltak az örmények is 1 kik késllbb Olaszországba vitetvén, 
rneglar.tották a görög szertartásokat , mignem jónak !At~zott <Sket az Ágostoni~tlt 
éa Domoukosiakkal E>gycsiteni. 

Néh!nyan ezen llrmények közöl Montenegróban laktak J hanem a törijkök 
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Csak az V. században kezdtek a ezerzetesek részt venni a papi 
cselekvényekben, s áldozArokká ezenteltették magukat, a nélkül, 
hogy állásukat megváltoztatták volna. Ez á.talakulás némi akadályba 

által ciiizetvén Genuába mentek, hol fő kolostoruk a sz. Bert~thmé volt, rnellyröl

ollykor Bm·talaniaknak neveztettek. 
A Carmeliták szinte e szabályt követték eleintén. 
II. Sz. Ágoston rendszabiilya, me Ilyet I:S :-190 körül , Hirieius pápa uralko

dása alatt alapitott meg. Ez két rendet foglalt magában, a l'emetéket, és szerze
IM kafWTWkokat (Canonici regulares), kik sok ágakra oszoltak. A laterani kano
nokok (Canonici lateranenses)1 mint hiszik 1 az első tanitványokt6\ származtak, s 
Leo pápa által 460 körül a laterani sz. János kolostorban helyeztettek el. Szent 
l<'rigidianus laterani kanonok, \ucaniai püspökké neveztetvim ki, ott 556 felé egy 
másik ágat létesített, melly , latel·ani kanonokok sz. Frigidianusi 9yülekezetének 
(Congregatio s. Frigidiani cananieorum lateranensinm) neve1.tetett. -- 111ó-.beri 
Pier degli Onesti, ravennai pap, szig01·úbb életre vágyván, e város mallett Santa 
Maria del Porto czimü templomot építtetett, egy kolostorra.!, hol a Portuesi-k gyü
lekezete vette kezdetét. 1083-ban Ádám , mortarai lelkész , templomot és a sz. 

keresztről czimzett kolostort erneltetett, ~ mega.lapitotta a mortarai szerzetea 
kanonokok rendét. A sz. Jakabról czimzett ezelia v11lanai .•zerzetes kanonokok rende 
1000-ben kezdí!dött Commacbióban. A C•·eacenzagói sz. Ma-ria szerzetes kanonokok 
1140-ben dei Morbj Otto által alapittattak, s III. Orbán pápa alatt virágzásoalt 
indúltak. 1200-ban néhány bolognai tanúl6 a viZagi szerzetes kanonokok (Canonici 
regulares seculare•) •·endét alapította. A u. Márkról cz·imzett mantua i szerzetes 
kanonokok gyülekezednek alapit6ja Spinola Albert ajtatos pap volt 1194-ben. A 
sz. Cletusiak Linu~ ut6da, sz. Cletu• pápát61 származtatják magukat. A Szent
lélekről nevezettek Szdszországban R6mában 11.lapittattnk 1198· ban III. Iunocentius 
pApa által, egy lelenczházbR.ni felügyeletre. 

A remeték rendjérí!l nem tudjuk , vajjon sz. Ágoston, Vilmos aquitaniai 
herezeg, mantuai Bono János 1 vagy mástól veszi-e eredetét. A Giambonitok 
Bono Jánosr61 neveztettek el, ki öket Cesena mellett telepitette le kevéssel III. 
Innocentiu~ elölt, a pisai boldog Pét.en·ől czimzettek pedig Gambacurta Péterről, 

kik szinte Cesena és Montebello mellett telepedtek meg 1380-han. 
Ugyanezen osztályba tartoznak a Trinitariu.9ok is, kik sz. Valesina Felix 

és ~z. Matha János által alapittattak a foglyok megváltására; a Domonkoaiak vagy 
Prédikálók alapit6ja sz. Domonkos volt 1216-ban III. Honorius pápa alatt; a 
Mária azolgáié Mt 6orenczi nemes 1232-ben; HZ .4.talakitoU Mária azolgáié Bennizi 
Fülöp 1267; a GEBU<Lti di san Geranico szerzeté Columuino János 136:-1; a Fra
lelli Aleaaiani-k világiak voltak 1 kiknek köteleHségök volt a ha.lottakat temetni, 
alapitattak 1309 után; a Vendéglö lelkfiazek gyiilekezete 1300-han Sienában ala
pittatott Novello Ágoston, elí!bb Manfred király kanczelláJja, késöbb VIII. Boni
fácz titkár11. által. 

E szabály a.llt. tartozik m Ág sok lovagr~nol is mint p. o. : a sz en t ~ir lo
vagjai, a máitRi és német lovagrend. 

ID. Sz. Benedek rendszabálya megállapíttatott öOO-ban Syromachu~ pápa 
alatt. 529-ben alapitotta sz. Benedek a Bm·langosok, Cas8inóiak vagy Benezések 
gyülekezetét, kik a. subiRc6i bar1Rngr61 11 a C'as,irw hegyriil neve~ tettek igy. 
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ütközött a chaleedoni zsinaton 1), s Nagy-Leo nyiltan elleneszegült 2); 
de a püspökök rnindjárt belátták, milly előnyösen használhatnák e 
lelkes katonaságot, miért is a szentély megnyittatott ellíttök, s jóval 
késöbb (787) a II. nicaeai zsinat az apátoknak jogot adott, hogy tu
lajdon kolostoraiokban a kisebb rendeket feladhast;ák. 

Kanonokok. 
Mig a szerzetesek közelitettek a papokhoz, a papok sok püs

pöki egyhá?.ban, a szerzetesek módjára, kanonokok (canonici) néven, 

Ennek leányai: a Sicula gyülekezet, mellyct sz. Piacidus apát 536-ban sz. Bene
dek elsö tanítványaiból alakitott; a Oamalduliak, alapítójuk volt sz. Romuald, 
ravennai patricius, 1112-ben, kitö! a montecoronai és muranói sz. Mihály remeték 
származtak ; o. Monte Carilóiak az urbinói apenninekben ; a. Damianiták, kik as
sisi sz. Damian kolostoráról neveztettek igy , s ugyanezén völgy szerzetes női ; 
a. Cavai gyülekezet, melly a Salerno melletti ércz-bányll.ban létezett kolostorról 
vette nevét, s sz. Alfcrius apát által alapittatott 1050-ben; a Vallumbrasai gyüle
kezetet Gualberto János alapitotta Florcncz mellett 1060-ban; a Monte Vergine-i 
gyülekezet alapítója sz. vcrcellii Vilmos volt 1121-uen; e gyülekezet Monte Vir
gilianóinak is neveztetett egy hegyről , mellyen hajdan Virgilnek volt gyönyörű 
kertje, mellynek helyén ké~übb kolostor épült egy templommal Beata Vergine di 
1-'puli czimen, mully egyedül maradt f6un a nápolyi földön. Ugyanez alapitotta a 
Vilmo~iakat 1124· ben. 

Az Alázatosak Milan6bun alapittuttak 11!!6-ban. A sz. }'iore Jánosról úgy
nevezett .Piuren-k gyüleke><ete Cosenzo. mellett ll !!6-ban alapittatott boldog Jo
achim czistcrczi szerzetes által. A San Nicola d' Arena gyülekezet Catania mellett, 
1300-ban. A Morone Péterről, ki késöbb pápa lett, Coeleatinusolcnak nevezettek 1274-
ben. A Siena melletti Olajfa begyről iagyncvezett Olivetanu-k, 1319-bon három sienai 
nemes ll.ltal alapittattak. 

Ide tartoznak a Templomvitézek, calatravai és más lovagrendek. 
IV. Sz. Ferencz rendszab;Hya , melly kisebb testvérekének is neveztetett, 

alapittatott 1208-ban. Ebben harczolnak a kisebb l!'erencziek mind, az Obaervanteaek, 
Mezilldbasak, Reformáltak, egyetlen gener!Llis vezérletc alatt; a Oonventualisok, 
Tertiariusok, Capucinusok. 

Tulajdon szabályokkal birnak a Oertosini-k, kik a grenohJei Certosahan 
Bruno kölni polgar által alapittattak 1084-ben; a San Girolamo da Lupo d·i Ol
meto gyülekezet, mellynek szerzet-szabll.lya sz. Jeromos irataiból van véve, és 
V. Márton alatt vette kezdetét; a 0a1"meliták, kik 1160-ban III. Sándor alatt ala
pittattak o. Carme! hegyen, szerzet-sz!Lbályaikat Albert jerusalami patriarcha írta 
1209-ben, megerősítette III. Honorius 1226-ban. 

Lfl.sd főképen Lucii Ferraris Bibliotheca, e szóná.l Religionea regularea. A 
szarzetesi intézmények é~ iiltözetekre nézve megtekinthetők : Bonanni , Oatalogo 
degli oraini religiosi. Róma 1706. - Heliot , Hisloire des Ordres monastiques reli
gieux et militaires. Párizs 1721. ~ Luc ae Holstenü, Codex regularum Augsburg 
17M. - Henrion, Ilistaire ele~ Ordres l·eligieux, llrüssel 18<18. 

1). Cano11e III. 4. 

') Ep, CXIX. l. G. 

vu. 24 
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egyenlő szabályok alatt egyesültek. Első alapítók vercellii sz. Euse-, 
bius és sz. Agoston voltak j azután Crodegangui! metzi püspök közös 
életszabályokat irt részökre (650), mellyek a káptalanok nagy része 
által elfogadta ttak. 

Apáczük. 
Az egyház első idejétől kezdve szerepeitek a diaconissák, kik 

vagy a diaco nusok nej<· i, vagy érett korú nők voltak, s kötelességök 
volt: a nők sdmára készült ajtónál fel vigyázni, levetkeztetni. a ke
resztelendő nőket, a nő-betegek és halottakról gondoskodni, s meg
töröigetui a megkeresztelteket 1), azonban nem tartoztak az egyházi 
hierarchiához, mart nem részesültek a kézrátevésben 2). 

Már o. IV. században sok szüz élt együtt magán házakban, s 
nyugaton is elterjedvén e szokás, sz. Honoratus, Saint-Cyrben Mar
seille mellett az elsö női szerzetet alapitotta Galliában j sz. Caesarius, 
ariesi püspök (- 542) szarzetszabályt irt a szerzetes nők számára 3); 

s Nagy Leo megtiltotta feladni nekik a fátyolt, mig negyven év nem 
mérsékli szenvedelyeiket, s meg nem érleli elhatározásukat. 

TIZE:NKILENCZEDIK FEJEZET. 

Fe g y e l em és sz e r t a r t ás ok. 

Szabályoztatván s hevítetvén a polgári életbe a szent kormány, 
az egyház nem őrizbette meg apostoli szegénységét: de ezzel vesz
tett eredeti lelkesült tisztasága és függetlenségéböl. Kezdetben a pa
pok csak az oltárra tett adományokból éltek, megosztván azokat a 
szegényekkel j s csak Constantin után birhattak az egyházak jogosan 
ingatlan javakat, s fogadhattak el hagyományokat. Maga Constantin 
321-beo gazdagon megajándékozta a Szent-Apostolok bazilikáját j 
sok egyháznak azon javak adattak, mellyek előbb a pogány isteni 
tiszteletre azoigáltak j másoknak közföldek adományoztattak, úgy 
hogy nem volt székesegyház, mellynek birtoka ne lett volna. Miként 
hajdan senki sem tett végrendeletet a nélkül, hogy a császárnak va
lamit ne hagyott volna, úgy a keresztények is, tiszteletöket kitünte-

1) S. Ignatius ep. 12. 
') Oonc. nicaen. can. f!J. 
3) Bollandus jan. 12. 
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tendök, mi:ndnyájan hagyományoztak az egyháznak: s. ez mintegy 
óvás volt azon ó hit ellen, mintha minden az állam é volna 1 mig ök 
egyedüli urúl az Istent ismerték el. 

A magán ájtatosság nem mindig okosan járt el ; sokan kitagad
ták szükséget szcnvedö rokonaikat is, csakhogy az egyház imáit biz
tosítsák maguknak 1) ; ugyannyira, hogy I. V alentinian megtiltotta a 
papságnak nöktöl hagyományokat elfogadni ; késöbb pedig sem a 
papoknak, sem a szarzeteseknek nem volt szabad örökölni; mire
nézve sz. Jeromos úgy nyilatkozott, hogy nem annyira magát a dol
got fájlalja, mint inkább azt 1 hogy megérdemlették ez eljárást. Az 
atyák vetélkedve keltek ki a visszaélések ellen, különösen arany
szájú sz. János; s sz. Ágoston, egyháza részére tett több adományt 
vissza u t asi tott. 

Nehogy az egyháziak emberi gyarlóságból az egyház azoigála
tára szentelt javakat rokonaiknak hagyják vagy elpazarolják, s igy 
az ajtatosság újabb adományozásokra legyen kényszerítve, a császá
rok eltiltották a papoknak, javaikról végrendeletileg rendelkezni. Mi 
lett ennek a következése? az, hogy az egyháziak javai módfelett nö
vekedtek, miután szüntelen szereztek és soha el nem idegenitették 
azokat, s igy Praetextatus praefectus elmondhatta : "Tegyetek en
gem római püspökké, és keresztény leszek. u 

Igaz, hogy e javak segély-alapúl szalgáltak a szegények ré
szére, templomok építésére, az isteni tisztelet fényesbitésére, a tá

voli és szegény vidékeken lakó lelkészek táplálására. Továbbá a 
papok és püspökök választása függetlenebbé tétetett a világiaktól, 
miután nem szorúltak az ö alamizsnájokra. 

Ekként a világiak beszólása az egyházi ügyekbe lassanként 

l) Ebben a legmegrögzöttebb pogány, s egy ajtatos keresztény is meg
egyeznek. Zosimus a ezerzeteseket majdnem haszontalanoknak nevezi a köztársa
ságra nézve, kik azon ürügy alatt , hogy mindenöket megosztják a szegényekkel, 
sokakat szegénységbe döntenek : <>vn tr(!Óq trÓlt,.ov, oiín tr(!Óq aU11v nva x~t•ia. 

rivayxaeav, -r:ij noltT:Éta, nA~v Öt' t 1l7]0'iÓv"tE~ Ó011j p..Éxee -r:oV 'V'Ú'V f~ ~;'xeivov 't'O 
11'o).v ,.i(!oq 'l'~q y~q ~;xw,}6aV'!o, :tr(!O<f!Ú6Et 'l'oii 1•n:aoeoóvat traV'!wv trn>xo•q, náv

'l'a;- o:q tl:trtw :tr'l'O>XolÍ;- xa'l'arl'l''l6avnq. V. 23. 
Prudentius (Peri Stephanon, byron. II. 76) igy énel1el : 

Sueceasor exhaerea gemit, 
Sanelis egem parentibus ; 
Haec occuluntur abdilia 
Ecclesim-un~ in angulis, 
Et summa piP-laa c•·editur 
Nudare dulcea l-ibe1·os. 

24* 
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elenyészett; mindinkább ritkúltak a példák arra, hogy a papok szen
telésénél beleegyezésöket kikérték volna, bár nlindig közzététettek 
a jelöltek nevei, hogy a· netalán létczö akadályok bejelentethessenek. 
Miután a nicaeai zsinat az egyházi tartomány püspökeinek jelenJétét 
és beleegyezését szükségesnek nyilatkoztatta arra, hogy v.alamelly 
püspök megválasztatása törvényes legyen 1 ezek többsége megsem
misítbette a gyülekezet szavazatait; s a nép belátvá.n, hogy neki csak 
a látszat hagyatott meg, visszavonúlt a választásoktól 1). 

A püspökök választása sem ment mindig szabályszerüen. A mila
nói gyülekezetben, mellynek czélja volt Auxentiusnak utódot adni, 
megjelenik Ambrus kormányzó, hogy rendet csináljon, s püspökké kiál
tatik ki. Chalonsban, Paulus püspök halála után, pártok alakúinak a 
választásra nézve j lyoni Patiens és autuni Eufronius püspökök egy 
János nevü, nem nagy hirű, de feddhetlen jellemű papot m:ntegy 
meglepve püspökké kenik 2). Bourges lakosai pedig Sidonius Apolli
narisra bizzák a püspök választását. 

A paps8g. 
Kezdetben a papok és püspökök ruházatra nem különböztek a 

világiaktól, úgy hogy sz. Ambrus mint püspök gyakran összetévesz
tetett hozzá hasonlító testvérével, a világi Satyrussal 8). A talár és 
köpeny, miket a papok maig viselnek, a bölcsészeknek és azoknak 
voltak azokott ruháik, kik nem keresték a fényt j az l:lgyedüli meg
különböztetö jel a haj leborotválása volt, mi a latinolmál kör-, a gö
rögöknél kereszt-alakban történt 4). Az isteni tisztelet alkalmával kü-

1) De nem egyszerre j u1ert még a VI. századbau is találunk olly községe
ket, mellyek a választásban részt vettek j :és Justinian meghagyta, hogy a város 
elöbbkelöinek tanácsa a választásra nézve kikéressék. Nov. CXXXVII. 2. 

•) Sidonius Apollinaris levele IV. 25. 
3) In obitu Satyri o1·atio. N-o 38. Coelestinas pápa 2. lev. bizonyítja, hogy 

a püspököknek dem volt külön ruhájok. Lásd (VI. könyv li3!l !o.p). 

') A IV. carthag6i zsinat rendeli , hogy semmiféle pap ue növttlje meg 
haját l§s ne borotválja szakállát j de nem igen tartották meg. Mondjá.k , hogy a 
hajnyiret (tonslll·a) a nazarenusokt61 származik, kik különös ajtatosság jeleűl hajuk 
egy részét lel§gették. (Oonc. Aquisgr. Kegyes-Lajos alatt, c. l. j Sevillai Ir.idor 
lib. 1. de olf. eeel. c. 4.) s az Apostolok ~el. XVIII. fej. emlités tétetik Priscill" 
és Aquilár61, kik fogadalomb61 megnyírették magukat. De eltekintve att61, hogy 
a nazareuusok ellenkezöleg hosszú hajat bordtak, miként Sámson, nem bihetB, mi
szednt az üldözés idejében illy Jeltünöen megkülönböztették volna magukat a 
keresztéuyck. 
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lön ruhát hnszn:íltak 1), t. i, a casulát vagy planetát, mi egy kerek, s 
a főt kivéve, mindenfeliíl zt\rt köpeny volt. Késöbb az egyháziak kü
lönbözö, a közönségestöl eliitö ruházatot vettek divatba, s Nagy-Ká
roly 793· ban megparancsolta a grófoknak 1 hogy mint világiakkal 
bánjanak az olly papokkal, kik világinsan öltözködnek: azonban a 
fekete szin csak a XIII. század után lett kötelezett 2). A papok eltil
tattak némelly foglalkozáRoktól, azután pedig minden világi hivatal
tól; ltésőbb nlítlen11égre köteleztettek, melly régi törvény idővel szi-

l) ReZigin divina altPmm habilum habet in mini.•terin, alterum in uau vitaque 
communi; HieronymnR in Ezech. c. 44. - A7l öregebb LandolfoR (Hist. mediol. 
l. Il. 35.) Aribertus érsekről beszélvén, azt mnndja, hogy ö alatta senki sem mert 
a karban fehér toga nélldil megjelenni j fejök pedig a köpenyeg, vagyis azon 
vörös szinü felöltöny CRnklykjával volt fódve, mit az egyháziak viseltek llkko
riban. E ltöpeny v11gy a vli.llakm volt f"ólszedve, vagy n mallen összekapcsolva, 
s a rómaiak n tunica fiilött hor<lott:\k e!Bbb mint lu\tone.i ruhát , azután pedig a 
polgá~iak is elfogadt.ll.k mint alkalmilAnt 1\Z esi! és hideg ellen, s csuklynval volt 
el14tva. - Az egyhAzi mMkról lás•l .AnnaleR a1·cheolog. 1844 p. 61 j 1846 
p. 125. 

') A 813-illi mainzi zsinat rendeli, hogy n pap soha se jelenjék meg nyilt 
helyen, nyakában stóla nólkiil. Landolfus (~z idézett helyen) beszéli, miszerint 
Aribert idejében semmiféle p11p nem mcrte 11 világi divatot követni a ruhAzatban• 
De a fekete szin a lombnrd papságnál nem igen volt szokhban j és Ginlini l 208-
ból egy pap végrendeletát idézi, ki ruhAit többeknek hagyományozta, mellyek 
egyike sem volt fekete, kivéve a köpenyeget. Tudjuk azonban, miszerint a mila
nói papság hivataloskodáea közben feketo köpenyt viselt, a rendes kanonokok 
vöröset.. 1211-ben egy milun6i zsinat megtiltott.'\ a papoknak köpeny és fehér ing, 
vagy más kerek és zárt nthn nélkiil nyilvánosan megjelenni. Eltiltattak a befii

zött lábbeliek, a kéz és mell-fodrok, a ruMni -sújtások, az újjakkal ellátott kö
penyek. Ki fel volt szentelve, annak kerek, szét nem nyiló ruhát kellett viselni; 
tilos volt a sárga és zöld sz in (hát más szin ?) úgyszintén a prémes börruhák. 
Ugyanezen kittforrásból tudjuk, mikl!nt a papok azon templomban vagy oltárnál 
vették fel a hajnyiretet, mellynek czimét viselték. Ugyanott megtiltattak a szer
zeteseknek : a koczkajáték, v!.ltó asztalok , párvetés , a vadászat , ebek, ker<'ske
Ms, uzsor{ukodás ; nem lehettek keresztszülök j nem volt szabad látogatniok a 
fürdBket, s a csnklyán kiviil más fóveget nem használhattak. A következ/5 szá
zadban egy tartományi zsinat eltiltja a tarka vagy esikos , a szalagokkal , ezüst 
és fémgombokkal ékesített ruhát, úgyszintén a világi fóvegeket. A milanói egy
házmegyei zsinat akarj11, hogy a fBpapok zbt ruhlit viseljenek , hogy újjakkal 
ellátott köpenyeket iskolfln kiviil ne hordjanak, sem aranyos, eziistös, zománczos 
zablát, ny!Jrget , sarkantyúkat ve.gy más valamit ne hasznAljanak , sem világi 
m6dra pré~ezett köpenyt vagy lovagló ruhát, legyen az zflrt vagy nyilt, a lovag
lási szükség esetén kivül ne öltsenek j v~gre ne hnsználjanak zöld posztót, vörös 
újjakat, varrott lábbeliket, begombolt nyakr:t..valbkut, hanem fekete köpenyt, vagy 
más ille•lelmes rnháltat. (Giullnl 1\ll annum). - Milly könnyii tiltani és paran

csolni! 
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gorúbbá lett, és majdnem általánosan el fogadtatott. A chalc~doni 

zsinat (451) megtiltotta egynek több javadaimat birni, 
Az V-ik század kezdetén Róma büszkélkedik abban, hogy hu

szonnégy temploma és hetvenhat papja van: illy csekély volt a pa
pok száma! s innét érthető arua gondoskodás, mellynél fogva senki
nek sem volt szabad magát megy~jén kivül felszentcltetni, sem el
hagyni azt, vagy utazni a püspök engeuélye nP.lkül (l i t t e r a e d i
m is so r i a e). Az előbb nevezett eLaleedoni zsinat szentségtörönek 
nyilvánitotta azt, ki a fogadalom letétele után elhagyná a papságot, 
Justinián pedig törvényt hozott, melly szerint az illyenek javai az 
elhagyott egyház részére foglaltattak le. 

Miután a mezei püspökök ( chorepiscopi) tllegszüntek, a vidéki 
hivek gondja a megyei papsághoz tartozó lelkészekre bizatott, s tübb 
helységek kapcsoltattak egy anyaegyházhoz; a hivek latinul plebs
nek (l..aoq)1 a lelki gondnokole (c u r i o n e s) plébánosoknak nevez
tettek; ezeknek a püspökök átengedték az egy házaknak tett adomá
nyokat, felügyelvén, nehogy azokat adóságokkal terheljék vagy el
tékozolják 1 ). A városokban csak egy templom volt, mellyben mise 
szolgáltatott, ha sok nép gyül t össze, két mise mon<.latott; de eret
neknek tartották volna a papot, ki a püspök tudta nélkül gyűjtötte 
volna össze. a híveket. R()mábau, Alexandriában s talán más nagyobb 
városokban is több paroehia volt, de ezek papjai nem consecráltak, 
hanem csak a püspök által consecrált ostyát osztották ki. Midön a 
püspöki városokban parochiákat kellett alapítani, az egyházak szé
kes és parochialis néven különböztettek meg. A plébánosok nem kö
zösithettek ki senkit, sem fel nem oldozhattak; a püspökök kivált
sága maradt a kenyeret és bort consec.rálni, de mivel a szentség azét
küldözése alkalmatlan volt, kiterjesztették e hatalmat a plébánosokra 
is, kik végre minden szentséget kiszolgáltattak, kivéve az egyházi 
rendet, bérmálást s a feloldozás t némelly esetek ben. A lelkész ha
talma kiterje d egyházának minden lelki érdekeire, s mivel hivatala is
teni jogon alapúl, birói itélet nélkül el nem mozdittathatik. 

Az archipresbyter nevezet először sz. Jeromosnál fordúl elő ; 

1) Parochusokne.k azok neveztettek régente, kilc a római küldötteket a tar
tományokban sóval és fé.val látták el, e görög szótól 1Wf!EX"'=praebeo. 

Proxima campano ponti quae villula leetum 
Praebuit et pa1·ochi quae debent ligna salemque. 

Horatlns, Sat. v. 1. 
A plebánosok talán azért neveztettek parochusoknak mert a püspökök ál

tal arra voltak rendeltetve, hogy 11 népuek a szükségeseket kiszolgUtassák. 
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rendesen a legöregebb volt, s az általános helyettes (vicarius gene
ralia) teendőit végezte. Az archidiaconusok a püspökök jobb keze 
voltak, az egyház javait kezelték, az alamizsnát osztogattak, s felter
jesztették a szcntelendöket. A védnöknek ~defensor) a görög-egy
házban, akár pap akár világi volt, kötelességében állt, az egyháza
kat védeni a világi ítélőszék előtt. A latin egyháznak, a IV. században, 
voltak diaconusai, subdiaconusai, acolitusai, lectorai, exorcistái, osti
ariusai, a görögnek hypodiaconusai, lectorai, cantorai, exorcistái, osti
ariusai és fossorjai (VI. könyv 526. lap). 

Ekként rendeztetvén a szent-kormány (hierarchia) meghatároz
tattak a máltóságokat illető kötelességek és kitüntetések, s a fokoza
tos joghatóság. A pápák, mint kik hatalmukat egyedül IstentéSI vet
ték, nem vonathattak kérdőre j mindazáltal n~melly zsinatok ítélö
székük elé akart..ák öket állitani, miként ezt az általános zsinatok a 
patriarchákl{al, s a nemzeti és tartornanyiak a püspökökkel tehették. 
A earthagóban összegyűlt atyák kérték I. Coelestin pápát, hogy ne 
fogadja vissza az egyházba az általok kiközösitett püspököket, állit
ván, miszerint a nicaeai zsinat a tartományi zsinatra bizta a püspökök 
ügyeit. 

Ugy látszik, eleintén semmi különbség nem volt a püspökök 
közt, s csak egyedül a római széktől függtek. Az üldözés szükséges
nek é1·eztette a külsö társadalom kötelékeinek összébbvonását, azért 
a vidéki községek egyesültek a főbb helyek községeivel, s igy megyét 
képeztek. A mezei püspökök elenyésztek, miután a laodicaei zsinat 
(366?) elrendelte, hogy a megholtak ne helyettesittessenek, a még 
életben lévők pedig a megyés püspököktől függtek. Ekként a hata
lom ezekben összpontosúlt j de viszont a helybeni székeléere köte
leztettek az antiochiai zsinat által (341); a sardicai (347) szerint pedig 

· három hétnél tovább nem lehettek távol. 'l'oYábbá kötelességök volt 
megyéjöket bejárni, melly látogatásnak, a lelkek üdvén kivül, még 
más anyagi czélja is volt, t. i. ekkor szedték össze a vidéki egyhá
zakban az év leforgása alatt begyült adományokat. Késöbb a püs
pökség az eljegyzéshez hasonlíttatván 1 az elválásról szóló törvény 
alkalmaztatott rá, s megtiltatott egyik egyháznak a másikkali felcse
rélése, ha csak a közjó nem kivánná t), s igy eleje vétetett a· jobb 
állömások miatt támadhatott versengésnek és nagyravágyásnak. 

Hogy az egység által erösbbödjenek, a különféle egyházak 

1) Az önkényes, tiltott H zékcsere átmenésnek (metabasis), a. rendes áttétel
nek (metathesis) neveztetett. 
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püspökei valamelly, a vértanúk, vagy apostoli alapitás által hiresebb 
város püspökéhez csatiakoztak , ki metropolitának vagy érseknek 
czimeztetett •), s egy úgynevezett köpeny (pallium) által külömböz
tetett meg, melly egy keskeny stola volt, s a nyakban viseltetett. 
Lelki hatalma nem volt nagyobb, de a tartom{my püspökeit az hítta 
egybe zsinatra, kik innét suffraganeusoknak neveztettek; felszen
telte öket, mielött müködésöket megkezdették volna, átnézte határo
zaiaikat, őrködött az egész tartományban a hit és fegyelem fölött 2). 
A római metropolitának a város körüli tiz tartomány (provinciae sub
urbicariae) volt alávetv~ j az alexandriainak Egyiptom és Libya püs
pökei j az antiochiainak a keleti püspökök ; az ephosusinak a kis-á
zsiaiak j s a városok fénye, hol székeltek, ö rá j olt is fényt vetett. 

Mikor valameily püspök meghalt, a metropolita a széküresedés 
idejére egy papot rendelt administratorúl, ki napot tüzött ki, mellyen 
a többi püspökök összegyűljenek. Ezek jelenlétében a papság fel
terjesztette, s a decuriók és nép gyiilése megválasztotta az utódot; 
mert mig az egész világon kiment szokásból a népválasztás, az egy
ház megtartotta azt. Azonban a választás csak akkor lett törvényes 
erejü, ha a tartomány suffraganeusai helybcnhagyták, s a metropolita 
megerősítette. A világi hatalom nem avatkozott a választásokba, csak 
késöbb a fejedelmi székhelyeken. 

Püspökké, akár világi, akár pap volt, szokás szerint csak olly an 
választatott; ki ugyanazon megyébcn kereszteltetett és nevekedett, 
hogy igy ismerje nyáját, s ez viszont pásztorát. Megkivántatott, hogy 
csak egy felesége lett légyen, hogy jó hirben álljon) példás családatya 
legyen, s még a pogányok se vethessenek szemére semmit. Nem volt 
tekintet az állásra, hanem a helyi szükségre; a városokban tudóst 
és ékesszólót, a vidékekre egyszerűt és nyájasat, olly megyében, hol 
szükség volt a védelemre, harcziast 1 legtöbbnyire érett korút, olly
kor a vértanúság által is l'iprób{dtat választottak. 

I) A 264-iki antiochiai zsinat 9-ik canonja rnondja: Pe1· singulas regionea 
COflvenit episoopoa nosse , melropolilanum episcopum sollicitndinem l.oliua provinciae 
g ere re. 

2) A nicaeai zsinat arab kiadása a 39-ik C'anon alat.t megurizte ezen, leg
aU.bb a keleti szent-kormányra vonatkozó olly fontos érte.~itést : Considerel palri
archa quae archiepiscopi et episcopi eiua in provinci is suis faciant; et si quid 
reperiat secus quam oporleat factum, mutet et disponal nt ·•·ibi viclébitw· , siquideon 
ipae est pater omninm. Et qnamvis est archiepiacopua in episcopo.• tamqnam .frate1· 
n1aior, qui ruram habet fratrum suo,-um 1 et ei debent obedientiam quia pmeest, e.•l 
tamen patriarcha loco palt•i.•, sub cuiua elmwinalu ar: potr. .• tate 8unt filii eius. 
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A cnrthag<li negyedik zsinat meghatározza a piispökökben még· 
kivántaM kellékeket: legyen természeténél fogva okos, tanúlékooy, 
szelid erkölcsü, tiszta életü, j6zan, hivatalában körültekintő, alázatos, 
nyájas, könyörületes, az isteni tudományok és törvényekben jártas, 
vigyázó a szentid.s értelmezésében ; legyen gyakorlott az egyház 
hitágazataibnn, s mindenek eWtt hitét nyiltan vallja meg'). 

Sokan igyekeztek menckülni e teher eWl, méltatlanoknak ne
vezvén magukat, elrejtűzkiidtek a pusztákban , sőt elcsüggedésböl 
meg is haltalc. Geres, Egyiptom egy kis városa, hét mérföldre Pelu
siumtól, Nilammont választotta meg pU!'!pöknek, ki egy ezeHácskában 
élt, mellynek befalazt.a ajtaját. Ellenállt minden kérésnek s midön 
Theophil alexandriai piispök személycsen megjelent, hogy rábírja., azt 
válaszolta: H ó l n· a p, a t y ám, t é g y ú g y a m i n t t e ts z e n i 
fo g. Másnap visszatérnek, és Nilammon azt feleli üregéből: E l ö b b 
i m á dk o z z u n k. ·Egész nap imádkoztak j este sz ólitják a remetét, 
dc az többé nem felel j felfeszítik a köveket, s halva találják. 

A pogányság maradványait eltörölni, a hitet tisztán megőrizni 
az eretnekségtől: ez volt a püspökök fö gondja; ele az akkori szo
morú időviszonyok kényszerí tetté~ öket 1 hogy vállaikra vegyék a 
terheket, mellyek alól kivonta magát az elpuhúlt világi hatalom. A 
püspök ekkor minden lett; ö (keresztel, gyóntat, ö szabja ki a nyil
vános és magán bünbánati elégtételeket, kiközösit és feloldoz, láto
gatja a betegeket, imádkozik a holtakért, megváltja a foglyokat, táp
lálja a szegényeket, özvegyeket, árvákat; szálladákat és kórházakat 
alapit, kezeli papsága javait; miíködik mint békebiró; erkölcsi, fe
gyelmi és theologiai értekezéseket tesz közzé; vitatkozásokat tart az 
eretnekek- és bölcsészekkel; a tudományokban és történelemben bú
várkodik ; felel m~ís püspökök, egyházak, szerzetesek és magán egyé
nek kérdéseire; ül a zsinatokban, követségben jár el ; megy a bar
bárokat vagy bitorlókat szelidíteni, egy szóval, összpontosítja kezei 
közt a bölcsészi, politikai és vallási hatalmat. 

Papi biráskodits. 
Constantin, nem birván lerontani az ősi intézményeket törvé

nyek által, a rábeszélést is segélyül hivta, növelvén a püspökök, mint 
a gyengék gyámjni s az egyenetlenségek eligazítóinak tekintélyét, 

~~ Qui episcopu.• 01·dirumd•~• r,•l, nntea examinetur , si natu1·a sit pruclens, si 
dor.ibilis, si moriJms temperatu.•, si vita eastus, si sobriu.y , si sempe1· suis negotiis 

caven.•, si lmmili.•, .• i aff(<bili.•, si mise1·icors, si Ntte•·atus, si in lege Dmnini instrlt
d•4s, .• i in sr.J·iplttral'1t111 se naibus ca u tus, si in · dogmatifm,y errfc,,i(~•liri.• exerr.itafu,t, et 
nnte omnin ,,; fidei rlocumcnta •;e,.,,;,, 8implirilms as.•nat. 
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miböl az egyházi joghatóság keletkezett. A papság iránti tiszteletnél 
fogva önkénytesen húzódott ahoz a nép, úgy hogy a püspökök egész 
napokon peres ügyek eldöntésével foglalkoztak, s még a pogányok is 
az ö itéletökre bizták magukat. A püspökök i téletho.zásai mentek 
lévén a törvényszéki formáktól, a jogot az ész és méltányosság azerint 
érvényesítették, többet adván a j 6 hiszemre, mint a kimért szóra, töb
bet a vallási és erkölcsi parancsokra, mint a polgáriakra; s a cziva
kodót sz eretet és igazsággal csillapitották le. M int a gyöngék 
gyámja, a püspök közbenjáró volt az úr és szolga, az atya és .fiuk 
közt, kiigazítván a törvénybeni igazságtalanságokat 1). Midön a de-

1) Aranyszájú sz. János .a papsdg méltósdga" fölötti bámulandó beszédé
ben leírja mindazon terheket, mellyek egy pap s különöseiL egy püspök vll.llaira 
nehezedtek. A birll.skodás~ól igy szól: nA birll.8kodús véghetetlen sok kellemet~ 
lenséggel, nagy fAradsággal s olly nehézségekkel jár, min!lket a világi birák nem 
tapasztalnak. Mert Ititalálni az ignzat kellemetlensé gbe kerül ; s miuth fel talál
tatott, meg nem sérteni azt, nehé~ dolog. De nem csak fáradság és nehézséggel, 
hanem nem csekély veszélylyel is j:\r, mert megtörtént, hog y némelly gyengébbek 
pörbe fogatván , mivel nem talll.lto.k ollyat, ki öket védené , hitökben hajótörést 
szenvedtek. Sokan, kik igazságtalanságot ezenvedtek 1 ép úgy gyülölik azokat, 
kik nem nyújtanak nekik segélyt, mint azo Itat, kik öket megsértették; és sem az 
ügyek rendetlenségát , sem az idők nehéz viszonyait, sem a papi hatalom korlá
toltságát, sem mAs hasonló dolgot nem akarnak számításba ve nni, hanem minden 
áron kivánják a paptól, hogy B?.abaditsa meg öket bajaiktól, mit ha ez nem tehet, 
hozzon fel bár ezer védvet , okvetlen kárhoztatják. - S minthogy a pártfogást 
említettem, elmondom még, milly okokból is azokták a papokat vádolni. Ha a püs
pök naponkint többször össze nem járja a házakat, mint maga a házaló kere~kedB, 
már végtelen sok ltellemetlenségeknek teszi ki magát. S nem csak a betegek 
hanem az egészségesek is megvárják a látogatást, és pedig nem a vallá.si érdek
ből hanem nagyobbrészt fennhéjázásból követelik e mcgtiszteltetást. S ha megtör
ténik, hogy az egyház közjava iránti tekintetbBl valamelly gazdagot vagy hatal
mast gyakrabban látogat meg, rögtön mint hizelgöt ócsárolják . 

• De mit is beszélek a pártfogolás és látogatásokról '/ mikor 11 puszta 
üdvödések miatt is egészen elözönlik és megkeserítik panaszaikkaL Még tekin
tetökr!ll is számolniok kell a püspököknek, mert a köznép figyelmesen vizsgálja 
legegyszeröbb tényeiket, hangjokat, arczjátékukat, nevetésöket. És egynémelly 
uzt mondja: Ez jó arczot vágott erre, s örömest és fennhangon üdvözölte, en· 
gem pedig csak ugy kötelességböJ és morogva köszöntött. S ha megtörténik, 
hogy többen lévén együtt, a püspök beszél, s szemét nem jártatja végig min
denkin, már ezt sértésnek veszik. Jól össze kell tehát magát szedni ennyi vád· 
lókkal szemben, hogy vagy semmiben ne vádolta~sék álbüok, vagy ne vetheesék 
szemére, hogy a vád at hallgatással mellözte. Mert szükség, hogy ne legyenek 
vádlói, s ha ez leheletlen, illik magát a vádaktól kitisztázni. Ha ez nem megy 
könnyen, s ha vannak ollyanok, kik szeretnek mást hibáztatni, csak azon okból, 
hogy roszat mondjanak , erö~ lelkületre van szüksége, hogy panaszaik ellenében 

Rzilárdan megálljon." 
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curiók elhagyták a helyhatósági hivatalokat, a püspökök magukra 
vállalták azokat, mint ollyanok, kik mindenütt ott voltak, hol ör
ködni, igazgatni, segiteni kellett. Világi uralmuk tehát nem volt hi· 
torlás j nem kérték azt, nem kényszerittettek arra : hanem magától 
állott elő a szükség, s ök készek voltak elvállalni, mert az erkölcsi 
tulsúly annak használatát kezökbe adta, mert a ){ereszténység jogot 
adott nekik arra, hogy tegyék azt, mi az emberen segit, s eszközö
ket, hogy véghezvigyék. · 

Volt már alkalmunk bámulni Ambrust, Chrysostomust és Ágos
tont. A visigóth I. Theodorik is, midön Narbonneból visszaveretett, 
sz. Oriens auchi püspököt bizta meg a béke kieszközlésé_vel. Ger
manus auxerrei püspök Ariesbe utazott, hogy a közsérelmeket or
vosolja. Lerinsi Hilarius bár ariesi püspök volt, folytatta szegényes 
életmódját j a városban reggelenkint elfogadott minden jelentkezőt; 
a nap többi részében kézi munkával foglalkozott, mialatt tollba mon
dott, olvasott, olvastatott, beszélt; templomokat épittetett a szinkö
rökböl kiszedett márványból, eladta a szent edényeket, ha a szegé
nyeken segiteni, vagy a foglyokat kiváltani kellett, lJöjti napokon 
négy óra hosszat is szónokolt, gyóntatott, elejét vette a rosz kezelés
nek, vagy orvosolta azt. Midőn a praefectus, kit ö gyakran megdor
gált, tisztviselöivel a templomba ment, hozzá forditotta beszédét s azt 
mondta neki, hogy miután megvetette tanácsát, nem méltó hallani az 
lsten igéjét. 

A püspököknek, mint természetes biráknak, tisztán kellett tar
tartani és szabályozni az erkölcsöket, egy olly canoni jogtudomány 
szerint, melly nem tett különbséget a személyek között. A zsarnok 
uralom alatt is megtartották azon nagyfontosságu ellljogot, hogy csak 
magukhoz hasonlók által itéltethettek meg; ök pedig az egyháziak 
fölött biráskodtak, kik ekként kivétettek a közpörrendtartás alól. 
Törvényileg meg volt hagyva a hivatalnokoknak érvényesiteni a püs
pök határozatait 1) ; de némelly egyházakban a papoknak meg volt 
engedve a tartományi zsinatokhoz felebbezni ügyöket 2). 

Kezdetben a keresztények, világi ügyeiket illetőleg, megkisér-

1) Cod. 7'heod. IX. 45. l. 4. 
2) A III. earthagói zsinat 9. can. : ut clerici publica iudicia '1Wn appellent, 

cum privato1-un• christianorom cau.saa Apostolu.s ad Ecclesiam defet-ri, atque ibi de
terminari praecipiat. 425-beu II. Theodosius és III. Valentinian illy törv~nyt hoz
tak : Cle1'Ícoa episcopali audientiae reservamu.s . . . fas enin~ non est, ut divini mu
nei'ÍB miniatri temporalium potesl,aJ,um subdantur arbitrio. .Justinian HZ egyházi k!\
nonoknak törvényes erőt tulajdonított. Nov. CXLI. 
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lették felszabaditatni magukat a rendes törvényszékclttöl, félvén az 
ö hitök iránt ellenséges érzelmü bit·ák részrehajlásától, s ki akarván 
kerülni az itélethozásnál szokásos pogány formákat. Tehát mint test
vérek, vitás ügyeik elintézését a püspökök és iil·egekrc bízták, miböl 
önkénytesen elismert birói joghatóság keletkezett, mit Constantin, 
rendeleteivel támogatott. Mintán az uralkodók keresztényekké let
tek, semmi ok sem volt tiibbé, mi a pörlekedéi keresztényeket a vi
lági törvenyszektiíl visszatartotta volna: az egyház csak saját szol
gáit tiltotta el attól, kik réf!zére Constantin a polgári Ugyekben külön 
biróságot rendelt •), melly kiváltságot Justinian azoknak a világiak
kali pörösködéseire is kiterjesztette, meghagyván a fölebbezési jogot 
a rendes törvényszékekhez. A püspökök joghatósága itélö, vagy fe
nyítő volt: a császárok az clsö értelemben kivánták vétetni 2)1 s Ju
stinian a püspök ítéletét a közbiró jóváhagyásának vetette alá; dt: 
Nyugaton minden rend felbomolván a barbárok betörésekor a piis
pöki joghatóság tulságosan kiterjesztetett. 

1) A 442-iki vaisoni zsinat. 
2) Lásd Honorius, III. Valentininn éa Jnstinian rendeleteit 398, 428 és 

541-röl. God. JU8t. l. 1. tit. 4. De episcopali audientia, lege 26: "A város évi 
ügyeire nézve, akár a város rendes jövedelmair811 akár javaiból vagy magán 
ajándékoltheil 1 vagy hagyományokból keletltezett alaptakéiről ; akár a közmun
kákról, vizvezotékekröl, fürdölt vagy kikötök fenntartásáról ; falak, tornyok épí
tése, hidak, utczák javitásár61, vagy olly piirökr81 legyen szó, mellyekbe a város 
köz vagy magán érdekf'kböl bonyolult, rendeljük R mint következik: Az isten
félö püspök, s R város előkelői ltözö\ kiválasztott három polgár iiljenek össze és 
vizsgálják meg minden évben a végzett munkákat; gondjuk legyen. rá 1 hogy 
azok, kik e munkákat vezetilt vagy vezették, pontos számítást tegyenek, arr61 
számot adjnnalt, s mutnssák ki, hogy eleget tettek kötelességöknek akár a köz
épületek, akár az élelem és fiirtlöltre rendelt összeg, nlo\r az utak, vizvezetékek 
s más tárgyakra kiadott pén1:ok kezelésében." 

Ugyanott lege 30 : nA mi az els(! és második korbeli gyámgyermekeket 
s mindazokat, kiknek a törvény gyámokat ad, illeti, ha birtokuk ötsziz aranyon. 
tul nem megy, rendeljük: hogy a tartományi elnök kinevezésére nem kell várni, 
mert ez sok költséget okozna, liivált ha az elnök nem laknék azon városban, hol 
gyámságról kell gondoskodni. Illy esetben a gondnokokat vagy gyámokat kine
velini a várostanács dolga lesz. , . egyértelmiileg a püspökkel, s má..~ közhivatalt 
visel(! egyénekkel, ha n vhrosbnn egynél több van illyen.• 

Ugyanott !ib. 1. tit. 55. De defensoribU8 leg. 8: "Akarjuk, hogy a vArosi 
iigyvédck jllrtasak legyenek az igaz hit titkaiban, s a tiszteletreméltó piispök, 
a pap:Jág, az e](!kelök, birtokosok és hivatalbeli szem6lyek által vlllasztassanak 
ki és tétessenek meg. A hiv1~talbai iktatásról a lliesö halsimu praetorio prae
fectus fog gondoskodni, hogy ö nagyságának (magnificcntia) beilttatási levele fLI-
1.al biztonsfLgot és megerősítést nyerj Fnek." 
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Az egyházi itélöszék három esetben tárgyalta a világiak ügyét : 
először, ha a felek hozzá folyamodtak ; s ezen itélet, Constantin ren
delete szerint, törvényes crejü volt. Továbbá az egyháznak, mint kü
lön társulatnak,: joga lévén tagjai erkölcscit megbirálni, fenyitlí jog
hatóságot nyert az ugynevezett titkos bűnökre nézve, s az ö köréhez 
tartozott ítélni a jövendő-mondás, \loszorkányság, istenkáromlás és 
esküszegés fölött. V égre a püspöki törvényszékek elé tartoztak az 
ugynevezett egyházi ügyek, különösen a házasság és végrendelet. Az 
elsö nem csak polgári szerzödés-, hanem vallásos dolognak és szent
ségnek is tekintetvén, természetes volt, hogy a papság az ez ügyben 
fennforgott vitakérdésekct, s a házasságtörés, ágyaság, megfertözte
tés, nőrablás s más illyes dolgok elintézését magának tartotta fenn. 
Ami a végrendeletet illeti, nem tudnám megmondani, milly czimen tar
tozott egyházi illetékesség alá, ha csak nem azért, hogy miként előbb 
a vesta szüzek, ugy akkor az egyház kezébe tétettek le. 

Menht>lyek. 
A jogot, mellynél fogva a bálványozott szent berkek védelmez

ték a bűnösöket, megnyerték az élö Isten templomai is. Leo császár 
megparancsolta, hogy senki ki ne hurczoltassék menhelyéből, sc a 
püspökök ne háborgattassanak az elrejtett adósok miatt; azonban 
ezeknek adassék tudtok~_"a az itélet a végre, hogy egy felhatalmazott
ról gondoskodjanak, mit ha nem tennének, a körűlmények szerint 
kell ellenökben eljárni, lefoglalván és eladván ingó és ingatlan java
ikat, kivéve azt, mit talán az egyház falai közt, vagy valameily pap 
házában rejtegetnének; a rabszolgák mindazzal együtt, mit maguk
kal vittek, uraiknak kiadandók, ha ezek megesküsznek, hogy a bün
tetésben az emberi bánásmód hatá1·án tul nem mennck. 

A cl!lá!!zárok bea\·atkozá!!a az e~yhitzi iigyekbc. 
Az egyház, midön a társadalomban helyet kezdett foglalni, 

kénytelen volt a kormánytól kérni támogatást, hogy rendeleteinek 
hatályt szerezzen, nem lévén még akkor szokva a kormányzáshoz s 
nélkülözvén a szabályokat és eszközöket. Eltöröltetvén a sokisten
ség, az egyház belépett az államba, s ennek kötelékeibe találta ma
gát bonyolitva. A császárok, kik egész Gratiánig megtartották a fő
papi czimet (pontifex maximus), mint illyenek sok olly jogokat ra
gadtak magukhoz, mellyeket azelőtt az egyházak, mint el nem ismert 
táriadalrna.k gyakoroltak. Habár belsőleg az egyház teljesen füg
getlen volt, külsöleg alárendeltnek látszott; a császár mindenbe be
leavatkozott, mindenben kikérték beleegyezését; ő igazgatta parancs 
vagy tanács utján a püspökök választását és megerösitette öket. Ö 
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hitta össze a zsinatokat, .a jelen volt azokon; ö döntötte el a tárgyalt 
kérdéseket s rend elte meg a határozatok végrehajtását: jeléül an
nak, hogy a kormány a fejedelmek megtérésa után is pogány maradt. 
Azonban alapjában tekintve a dolgot, e beleegyezés, e megerősítés 
csak az egyház által nyert erőről s inkább hóditásáról, mint függésé·· 
röl tanuskodik: a zsinati határozatoknak a császárok általi szantesi
tése nem is a tartalmat illette, mert a canonok, mint a Szentlélek ál
tal sugalmazottak, érvényesek voltak a birodalomnak alá nem vetett 
keresztényekre nézve is. Ha ollykor a császárok egyházi törvénye
ket s a hit dolgában határozatokat akartak hozni, millyenek voltak 
Zeno H e n o t i c o n-a és II. Constans T y p u s-a, az egyház ellent
mondott. 

Késöbb a mint a világi hatalom lassan-lassan tehetetlenségbe 
sülyedt, az egyház akként növekedett és szilárdult: s mig a keleti 
egyház soha sem feledkezett meg a császárok iránti alávettetésröl, s 
nem jutott eszébe a fóuralomra vágyni, addig a nyugati, félre tévén 
minden szolgaiasságot a felbomló birodalom irányában 1 s egyedül 
maradván lábon a közsülyedés közepett, csak neki lévén reménye 
fennállhatni minden más intézmények egymásután bekövetkezen
dett rombadölése közben, az ostoba pogány eszméket tudomány és 
szeretettel helyettesítette, s megkétszerezte erejét, hogy küzdjön a 
barbársággal, 8 ápolja, nevelje az uj népek erőteljes érzelmeit. 

E hatalom-szerzésnél ismét csak igaznak bizonyult be azon je
lenség, melly minden kisebb-nagyobb társulatban észlelhető, t. i. a 
képesebb fösége. A római társadalomnak, melly önzése, hosszas el
aggottsága, s az eszmék és tanok közti ellenmondások következté
ben minden részről bomlásnak indult, nem kellett-e szükségképen 
meghajolni egy ifju erejü, meggyőződésében szilárd 8 az egész életre 
kiható működésü társadalom előtt? Másrészről mi volt természete
sebb, mintbogy a betörö barbár nép, melly minden kormány, törvé
nyek, szokások, műveltség és hit hiával volt, egy olly rendezett ha 
talomhoz állott, melly az ö fegyvereinél erősebb, a műveltség elő
mozdítója volt, s örök jutalmat vagy büntetést igért? 

A zsinatok fentartották a hitegységet a különböző szokások, 
nyelvek és nemzetek közt; s mig a hitágazatokat érintetlenül. meg
őrizték, a fegyelmet az idő- és helyviszonyok ezerint módositották. 

Keresztség. 
Az első keresztények folyókban kereszteltettek, miként ezt ke

resztelő sz. János tette; késöbb keresztkutak állittattak a vizek mel
lett, közel a plébániai templomokhoz, mellyekkel ollykor tornáczok 
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által köttettek össze, miként ez Aquilajában látható t). Egy illy ke
resztkút az egész magyének elég volt. Rómában, Prisca házának 
romjai közt, mellyben, mint hiszik, sz. Péter lakott, egy kivájt 
oszlopfőt mutogatnak, hol, a hagyomány szerint, sz. Péter a kereszt
séget azoigáitatta ki az ott felszökellő vízzel, melly előbb li'aunus 
istennek volt ezentelve; állitják továbbá, hogy a Salaria ut egy kata
kombájában is keresztelt 1 ugyszintén abban, hol eltemettetett, s 
me Ily közel van a Fo n s Sa n c t i P e t r i néven nevezett helyhez. 
Constantin közel a lateráni palotájában épitett templomhoz azon 
költséges keresztkutat állitotta, melly maig is megvan, s melly 
nagyszerü porphyr vagy márvány oszlopokból, s régi épület-töredé
kekből áll minden arány és izlés- egység nélkül; közepén egy meden
cze pompáz, me Ily be néhány lépcsőn kell alám enni, s nyolcz szögletü 
alapja van mint az épületnek, mellyét egy tornácz előz meg a vára
kozó ujonczok (neophyti) részére . .Mint hiszik, ez a császár magán 
keresz tk útja volt : a több iz ben megtYitott épület most csak a pápák 
által ünnepélyesen kiszolgáltatandó keresztelések helyéül szolgál. 
Hasonló használatra fordittattak Rómában NoYatus, sz. Praxedis és 
Pudentiana testvérének nyilvános fürdői is, ugyszintén az ö atyjok, 
Pudens senatoré, nem különben a sz. Caeciliaé, melly jelenleg a 
róla nevezett szép templomba van befoglalva. . 

A keresztkút többnyire nyolcz, olly kor négyszögletü, vagy ke
rek, vagy kereszt alaku volt, felül karzatokkal, s egy kápolnával el
látva, mellyben ker. János, vagy a Corneliust ket·esztelő Péter, vagy 
más hasonló· kép volt látható. Épen közepén állt a kád, mellybe kö
zönségesen hét lépcső vezetett le, melly szám a Szentlélek hét aján
dékát jelezte; a viz a piscinaból vagyis viztartóból eresztetett bele, 
s a köznép azt hitte, ho~y csodásan telt meg. III. Leo ujra épitette a 
sz. Andrásról czimzettet 1 melly nyolczszögletü volt, egy! porphyr 
oszlopokkal körülvett kúttal j ennek közepén egy, ezüst bárány emel
kedett ki , mellyből viz csorgott j ollykor a kutat egy elszigetelt, 
oroszlánokon vagy oszlopokon vagy az evangelisták jelképein álló 
edény képezte. Belül egy pad volt, hol a keresztelendők ültek vagy 
térdeltek: tisztességesen megmeztelenittettek egész 1140-ig 2). A 
nők részére diaconiesák és külön ke1·esztkutak voltak. 

,- 1) Giamplnl, De sacri.t aedificiÜI a Constanlino Magno constructis. - Marti· 
nelli, Roma ex ethnica sacra. -- Severano, Merno1.;e sacre delle chiese di Roma. -
Allegranza, Del fonte baltP-simale di Chiavenna. 

") Casal. De vet. clu·ist, ritibus. pHg. 43. 



384 

Csak husvét ét~ pünköstkor végeztetvén e szertartás, a kereszt
kutaknak tágasaknak kellett lenniök: a konstantiná-polyi sz. Zsófia
éban egy zsinat gyült össze; a sz. Jánoséról, Flórenczben, azt állit
ják, hogy Mars temploma volt, bár a részek összhangzatlausága ké
söbbi épitésröl tanuskodik. Az· elsök mintájára a közép korban u jak 
emeltettek, kitünök ezek között a pisai köralaku, a sz. Jánosé Pár
mában kivül nyolcz, belül tizenhat oldalfallal, mellyet 1196-ban An
telmani Benedek kezdett építeni, és 1260 felé lett bevégezve; a ca
nosai tizenkét szögletü ; a veronai San Giovanni in Fonte nyolcz 
szögletü, ugyan igy néznek ki a cremonai, volterrai, pistojai és flo
renczi. 

A hittanoncz ( catechumenus) hosszas próbáknak volt alávetve. 
Miután neve megváltoztatott, 8 megtartóztatta magát a házassági jo
gok gyakorlatától, kiállotta a negyvennapi böjtöt s más önmegtartó:~:
tatásokat, exorcisáltatott, 8 hétszer vizsgáltatott meg a hittanból, az
után mezitláb letette a hitet, fejtegette a hitvallást 1), elénekelte a 
P !1. t e r-t, és illetékesnek nyilváníttatott. Virágvasárnapon és nagy
csütörtökön megmosattak lábai j nagys:~:ombaton a püspök éhgyo
ruorral és fehér ruhába öltözve nyilvánosan megkeresztelte. A hit
ujoncz elöbb közönséges fürdöben megmosatván, nyugat felé fordult 
s ellene roondott annak, ki nyugaton van, s ránk nézve meghal a 
bünökkel, azután kelet felé fordulván megigérte, hogy követni fogja 
az igazság napját~). Melle és vállai megkenetvén, megvallotta hitét, 
azután bement a vizbe. Ekkor a fehérbe öltözött segédek (ministri) 
három izben mártották be fejét, s a püspök vizet öntött rá a szokásos 
forma elmondása közben, és megcsókolta: egy másik pap, fejét szent 
chrismával kente meg 3), s ráadta a fehér lcpelt, mit némell y megtér
tek mezitláb nyolcz napon át hordoztak 4). Azután a püspöktől gyer
tyát vevén kezébe Krisztus testét és vérét vette magához j a kisde
dek csak a szent vizben részesültek, azután tejet és mézet, vagy bort 

1) Reddere simboZum-nak neveztetett e tény, mert talán a hittanoncz ekkor 
adta vissza a táulácskát, mellyről a O·edót tanulta, s melly, hogy a pogányok 
kezebe jusson, nem akarták. 

2) ln myste1iia primum renunciamus ei qui in Occidente est, nobisque '!Mritur 
cum peccali.9 ; et sic verBi ad Orientem, pact·um inimua cum sole iustitiae, et ei ser
vitm·o& nos este pl'mnittimus. - Hierouymi Comm. in Amos. c. 6. 

3) E kenés nem dívott általánosan, s a keleti <·gyh:í.zban is.neretleu volt. 
4 ) A XII. szá~adban M•la1,6ban az ér6ek l<ülönös m6don öltözködött; de· 

reka körül egy törlö ruhát é~ övet kötött, mi a kanlllojtot képviselte, sarui sar
kát átkötöttc, mi a sarkántyúkat jelképezte, ekként mint főpapot és királyt akar
ván magát feltüntetni ; s ez öltözetL<ln kcrusztelt. 



és mézet és ti z szem si liquát 1) kapott. Elmondatott sz. János evan
geliuruának kezdete, fl a jegyző beírta a hitujonezot. .Mind e szertar
tásokon jelen voltak a kcresztszülöl{, kik keresztgyermekeik hite és 
viseletéről kezeskedtek ;' eredetüket a III. századból veszik, s olly
kor sokan viselték e hivatalt egy mellett, máskor pedig egy többek
nek tette e szolgálatot. A szüzek ta~·tották keresztvízre az általok 
iiriikbe fogadott árvákat. A megkereszteltnek nyolcz napig kerülni 
kellett a mulatságot és társalgást, jelen volt a misén, szent beszéden, 
áldozásan; homlokát bekötve hordta, hogy a szent kenetet védje 2); 
ez idő elteltével letette a fehér 'ruhát, felhúzta lábbelieit, és megál
datott. 

Bérmálíus. 
A lelkileg ujjászületett megerősíttetett a Szentlélek erejével a 

bérmáláll szentségében, melly a püspök kezeinek rátétele s a szent 
chrismávali kenés ált:tl szolgáltatott ki. Szükség esetében az egyszerű 
pap is bérmálhatott. 

Oltárisztmtség. 
Az Ur imád::Jágában ciiiforduló m i n d e n n a p i ke n y é r alatt 

az oltáriszentséget értették, ugyanazért mindennap magukhoz vet
ték, va~y legalább a hányszor szent mise szolgá.ltatott. Lankadván 
a buzgóság, eleintén kárhoztatta az egyház azokat, kik három egy
másutani vasárnapon nem járultak a szcnt asztalhoz; később, a VI. szá
zadban, kötelezte a hiveket hogy évenkint legalább háromszor t. i. 
husvét, pü11köst és karácsonkor vegyék magukhoz az oltáriszent
séget. A IV. századig az oltáriszentség mindkét szin alatt, a kenyér 
és bor szine alatt, ciboriumokbau tartatott, mellyek ollykor galamb 
al11kuak voltak s néhol az oltit1· fölött függtek. 

A hittanonczoknnk oltáriszentség helyett megáldott kenyeret 
adtak:, mint szintén azoknak is, kik a szeutség vételére méltatlanok 
voltak 3). E u l o g i á k-nak neveztdtek bizonyos megáldott kenye
rek, mellyek ajtatosságból az áldozat bemutatása után osztogattat
tak, s az oltárra tétettek ajándokul a hivek által, mellyekből aztán a 

') Ezek uémellyek szeriut péuzclarai.JOk, mások szarint szeot-Jánoskenyér, 
ismét mások ozerint más valami voltak. Maffei (t. VL oba. art. L p. 221) vi
aszba nyqmott pénzal'akoknH.k hiszi. Talán Agnusdeik voltak. 

': B szokás Németország sok vidékén maig is fenn van. 
') Milanóbao a 'frivulzio mnseumban a XII. vagy a XIII. szhzac!L61 egy 

szertartá~os könyv van, mcllybon említés történik a kenyér megáldásáról azok 
részérc 'JUi indiyni •unt Huch.ari,vtin.. llg:yanott. van P-gy 11. fl'ntemlitett galambo'k 

VII 
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consecrálandó ostyák készültek, mert, ugy látszik, ezek közönséges 
kenyérből voltak 1). E felajánlási azokásnak nyoma maradt némelly 
egyházakban, mint p. o. a milanóiban, hol a főtemplomban férfiak és 
nök, kik öregeknek neveztetnek, a nagymisén három ostyát, és hat 
obon bort ajánlanak fel megszentelésre; Francziaországban, Schweiz
ban s másutt az ünnepélyes misélten megáldott kenyér osztogat
tatik. 

A szent ostya a bal által fentartott jobb kéz tenyerébe. téte
tett 2), a nöknek kendöcskével kellett kezöket befed ni 3). Lenyelet
vén az ostya, a diaconus által nyujtott kehelyből egy nád csövecs
kén szíttak, vagy a borba mártatott az ostya, melly szokás a milanói 
egyházban az egész XVI században megvolt 4). Nem szükség mon
danunk, hogy a kelyheknek, corporalék és patenáknak nagyoknak 
kellett lenniök. Jerusalemben s másutt az áldozat maradványai meg
égettettek j Kow:~tnntinápolyban, Galliában s egyebütt a kisdedeknek 
adattak, kik mindjárt keres:ttség után néhány csepp megszantelt bort 
kaptak. A szent ostyát ~zabad volt haza vinni azon napokra, mellye
ken áldozat nem mutattatott be. S ezt különö:>en a remeték gyako
rolták, vagy midön üldözés volt. A szokás, mellynél fogva éhgyomor
ral járultak az oltáriszentséghez, az ez iránti tiszteletből kapott 
lábra, azután megparane!!olta azt a 397 -ik i earthagói zsinat, kivévén 
nagyesütörtököt, melly napon az Urvaesora emlékére este tartatott 
a mise 5). Egy szokást vagy inkább visszaélést ismertet meg velünk 
a harmadik earthagói zsinat, melly megtiltja az oltáriszentséget a 
halottaknak adni j de nem tartatott illetlennek mellökre tenni azt, s 
velök eltemetni. 

1) n Te talán azt monrlod: ltZ éa kenyerem közönséges kenyér. Az igaz, 
hogy a megszentelö szavak elruondás!L elött csak kenyér az, dd a megszantelés 
után a kenyérhiH Krisztus te. te lesz." Sz. Ambrus, vagy a ki szerzője De aa
crameflt.is czirnü könyvnek. IV. 4. 

2
) Jerusalerni sz. Cyrill, Catech. mysta_'/• V. irja: nMikor az Úr asztalához 

járulsz, tenyeredet és ujjairlat ne terjeszd szét, hanern bal kezeddel tartsd a job
bat, melly az Urat fogadja, s kezedet behajtva vedd a Krisztus testét rnondván 
Amen. 

3) E kendő dominicale-nak nevel!:tetett. Az ó28-iki auxerrei zsinat a 4<! 
canonban rendeli: Unaquaeque mulier, quando communicat, dom.inicale suum ha
beat ; s 11 36 cllnonban : Non licei mulieri 'Ruda manu 11'114 eucharistiam aumere-

') Az ambrtl8i könyvtárban van egy, 1460 után irt Sacramentarium, mally
ben a betegek ILldoztatására előirott formában ez rnondatik : Corpus Domini no. 

sl•i Jesu Christi, sanguine suo tinetum conseMJet · animam tua1n in vitant aeternam. 
•) 8. canon. Lásd. Ohardon, Stm·ia dei Sa.r~mmenti. Verona. 1754. Marténe, 

De Antiquis Ecclesiae ritibua. 
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A bünbánah·ól már szólottunk (VI. könyv 527. lap.) j ez idő
ben megszünt a nyilv:\nos, és csak a titkos gyónás maradt fenn, s 
ruegsokasodtak a bucsúk. 

Hilzassilg. 
Az egyház élvén jogával, a házasságot illetőleg, melly nem te

kintetett többé csak érdek és kéjvágyból kötött egyszerű szerződés
nek, némelly törvényeket hozott. Nagyobb szabadságot nyert a nő 
a férjválasztásban 1), annál inkább, miután az erőszak ellen menedé
ket talált a tiszteletreméltó sziizeségben. Az első időktől fogva meg
kivántatott a házasság kijelenté~e, vagyis a jegyesek tartoztak házá
sulási szándékukat a püspökkel tudatni, melly formaság a polgári 
eljegyzést helyettesítette, s e nélkül az egybekelés törvénytelennek 
tartatott 2) ; a császárok ez eljárást kötelezövé tették. A házasok kö
zönségesen megáldattak, de ugy látszik, hogy csak a VIII. vagy IX. 
században kezdte a felsöbbség szükségesnek tartani azt arra, hogy a 
házasság érvényes legyen j canoni jog szerint nem volt nélkülözhet
len j a .tridenti zsinat elrendelte azt, de nem mint hitágazatot. 11 Az 
egyház (igy szól Tertullián) előkésziti a llázasságot, megírja a szer
zöd és t; a felajánlott ima megerősíti, az áldás megpecsételi, az lsten 
jóvá hagyja. Ketten ugyanegy igát hordanak , csak egy testet és egy 
lelket képeznek, együtt imádkoznak, együtt böjtölnek, együtt men
nek a templomba, az Ur asztalához, együtt viselik a csapásokat és 
élvezik a békét" 3). 

Már a polgári törvény több házassági akadályokat állitott fel, 
mellyek közöl némellyek megsemmisítették ·a házass:\gokat, mások 
megszüntethetök voltak. Az egyház, a házasság körüli minden pol
gári szinezetü intézményeket egyháziasitani akarván, elfogadta és 
szaporitotta ez akadályokat, s az utóbbiakat ak a d á l y o zóknak 
az elöbbieket nyilvánosak vagy bontóknal< nevezte 4). Kö-

l) Sz. Ágoston ki,·ánja, hogy az anyának döntöbb s~ava legyen mint a 
leánymtk, ennek férjhezadását illetöleg, föltéve, hogy a leány nem nagykol'u: Pu
ellae forta8ais . . . . apparebit et mate1·, cuius tJoluntatem in tradenda filia, omnibus 
ut arbit1'01·, natura praeponit ; nisi eadem puella in ea aetate fuerit, ut iu1·e licen
tiori sibi ipsa eligat quod tJÚit. Ep. 233. ad Bcnenatum. 

2) .Penes nos occultae coniunctiones, idest non prius ap1td Ecclesiarn professae 
iuxla vwechi<11n et fvr·nicationem iudicm·i periclilantu1·. Tertullianus, De prudentia. 

Cap. IV~ 
3) Ad m:orem. E RzÖveg·et bőven fejtegeti Goudef•·oy, a Theorl. Cotlex . • De 

nuptii•" ·Rz616 3·ik törvénye fölött. 
') Im•,edimentum tempot·is cluusi; impedimentv.m eccleaia8ticum; impedimentv.m 

tJoti; imped~mentmn clispa1·itnti., r:u./tus, ~riminia, con.mngvineitatia, cognationis civilia 

25* 



tclességök lévén a keresztényeknek szeretetben !:1 hit és cselekményi 
egységben élni, szükséges volt szigoru tilalmakkal védeni az erköl
csöket s egyszersmind távoli családokra kiterjeszteni a jóakarat ama 

l . 

kötelékeit, mellyek a rokonokat egybefUzik 1) j ugyanazért a test-
vérgyermekek sem léphettek egymásközt házasságra, a niírablás és 
házasságtörés akadályul szolgált. Miként a római jogban a fiuvá fo
gadás, ugy az egyházLan a lelkirokonság akadály volt; miért is a 
trullanumi zsinat (691) megtiltotta a házasságot a gyermek szülöi és 
keresztszülői közt. 

A Szeutatyák mindig veszélyeseknek tartották a vegyes házas
ságokat j a trullanumi zsinat semmisnek nyilvánitotta a hitetlenek
kel kötött házasságot, melly név alatt a polgári törvények csak a zsi
dókat 2) értették, minthogy a pogányok mindinkábh kevesbedtek j 
késöbb az eretnekekkeli egybekelé~ is tilalmaztatott. 

A polgári törvénytöf egészen eltért az egy ház a házassági el
válaszüist és második menycgzöt illetőleg. Milly visszaélésekr.c adott 
amaz alkalmat, láttuk ; Constantin teltát csak hát·om esetben ~ngedte 
meg j de Constans kénytelen volt a szokás hatalmának engedni, s 
megsokasíttattak az elválhatisi esetek, Honorius pedig majduero egé
szen eltörölte. A következií császárok ingadoztak, dc a közmegegye
zésböli el válást mindig megengedték (ex bona gt·atia); s habár Ju
stinian ezt is megtiltottn, kivévén azon esetbcu, ha az egyik fél Istcn
nek szentclné magát, mindazáltal a folytonos panaszok az ármányok 
ellen, miket egyik házas fél a ffi[tsik ellen szött, nibirták őt, hogy is
mét megengedje 3). Az egyház tekintetbe vévén, hogy Krisztus kár
hoztatta az elválást, soha sem engedte azt meg polgári értelemben j 
ha a hazasok elváltak, nem léphettek uj házasságra 1). 

legitimae, co'Jnationis spiritwdis, Lftsd. Moy, Das 1\'hr••·~~.·ht de8 Chri~ten bis zur 
Zeit Km·la d. G•·o•-•en. Rcgcnsbul'g 1833. 

1
) Sz. Ágoston ragaszkodik e ponthoz : "llaMia est enim ratio rectissima, 

ut homines, quibus essel hanesta atque utiliq concO>·dia, dive1·sa.rum necessitudinum 
vinculis necterentur . , . sic numemsiu.s se cm·itas porrigit . . . non in parcitate co
arctatum, sed latius atque numerosius propingvitatibns c!·cb,·is v·inculum soc'iale dif
fundere. De Civ. Dei XV. 16. 

') Valentinian, Theodoaius és Arc:uliu~ egy, 388-ról s?.úl6 törvéi1ye rendeli: 
Semmiféle keresztény nö ne menjen héber férjhez , sem a héber nö kcre~7.tény

hez, különben ugy tekintetnek mint ház,.s~ágtörök. Cod. Tlteocl. 1X. 7. l. 5. 
3 ) Nov. OXI. 

') Repudium, quod permis,9um aliquando, ·iam pi'Oitibet . .. , Solns enim se
l)a:·abit qui et conittnxit. . . . ln lotu·rn enim, .•ivr per nnptia,·, si.,e vulgo, alteri;, .• 
Vt"ri arlmi.y.•do ndu.fll'1'iu.rn zn-nn1(/Yidf'f1M'. J)f' mnnngamia. 
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Az iíz,·egyek házassága, 11<'111 tudni miért, annyira illetlennek 
tartatott, hogy a császárok ollykor el is tiltották, ellenére a római 
·törvény szellem1~nek, melly a népesedés előmozditás:ínak kedvezett: 
de a catarokat, kik roszalt.-ík a második menyegziít, kárhoztatta a ni
eaeai zsinat, s a ~Zt'ntatyák elsiík voltak, kik felemelték sznvultat, 
hogy illy eseteddJen a gyc1·mckek énlckeit Liztositsf\k 1). É1·vénycn 
kidtl kellett tenni a Pnpia Poppea tiinényt is a niHlcnség ir:lny{lban, 
mintlwgy ez az erény tiikélyeiil tekintetett. lia némolly zsinatok el
tiil·ték 11z ágynss~\got, meg keÍI gonclolnunlt, hogy a régi megkülön
bözteU·sek szerint a h:ízasságok csak bizonyos osztályoknál tnrtnttak 
ÍÖI'Yényescknek, ezeken kivül a niík csak mint ágyasok tekintettek; 
az egyház mitsem akarván tudni az illy megkiilönbiiztetésröl, minden 
házasságot törvényesnek tartott, melly türvényei szcrint köttetett. 

A legrégibb szt•rt::trt:'tsos kiinyv Gclasins pápának tulajdonítta
tik, dc a szertartások részben elilelei által hozattak be. Simplicius 
hetes (hebdomadarius) papokat I'endelt a sz. Péter, sz. Pál és sz. Lörincz 
templomokba, kik a szelltségekd a nap minden órájában l\iszolgál
tatták. 

'ritko1úzí1!';i l'mul,;;zt••·· 
Az üldiizé:> 1'•s t{,,·cs fcjtegct(·sck s;"üksf-gessé tették a hittan és 

szertartások egy részét, kiilönösen a Szentháromság és megtestesülés 
titkait, sa megszentel<\si szavakat (verba consecrationis) eltitkolni; 
az igehi1·dctök és hitvédlik c dolgokat csak a beRvatottak által ért
hctö módon jclzették. A hitvallási forma s az Ur imádsága a tanon
ezokkal csak kiizvetlen n keresztség felvétele előtt közöltetett; és 
szemökre hánytlik az eretnekeknek, hogy megsértették a titkot.. De 
elöbb a pog:l.nyok, azután pedig az arianusokkali kiizdelem sziiksé
gessé tette a nyilvánnRságot; s a titkolózás megsziint, midön a po
gányság elenyészett, s a ke1·cszt<myek mindnyájnn kisded korukban 
kereszteltettek meg. 

Tcnu•tí•si szcrhu·tils. 
Az egyházatyák igyekeztek mcgszlintctni azon ősi szokást, 

mellynél fogva n holt testeket máglyán égették el 2); illetlennek ta
lálták ugynnis, hogy a kerpsztények földi maradványai tűz által sem-

l) Sz. Ambrus, l!PxamProu, l. V r. e. 4. §. 22 : Natum hoc bestiis infundit, 
ul. catutiJs protJrios ament, -et foetu.• ~uvs r]i/;ganl. Nesciunt illa odia nove•·calia, nec 
m~tlalo concubitu, parentes u sobole depravantw·, neque nove1·unt p1·aeje1"re jilios JlO

•l•rÍ"i'Í>. cvp"/aP-. Neseiunl cT,arÍ/ctli"' dijJe.1·enliam. Lásrl Theod. Cod De Sec. nn

]!1 i i 8 ; c's Pothier, P and. t. I L p. ~9. 

') LhRrl kiilrinöRen Tertnlliftnt. 
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misittessenek meg, 11 elrontassanak az uj életre rendelt testek. Az 
első századokban szokás volt a megholt házánál szeretet- vagy gyász
lakomát adni a rokonok, barátok és szegéDyek részére, kik az. étke
zés után imádkoztak a megholtért 1); azonban e szokás botrányos 
kicsapongássá fajult el í) ; v il ági játékok is kevertettek bele,, miért 
is sok zsinati határozat eltiltotta azt mint a pogányság inaradvá
nyát 3). 

Aranyszáju szent János szemt·ehán>·ást trsz hiveinek, hogy a 
gyászünnepélyeken mód nélkül sírnak, iszonyu taglejtéseket csinál
nak, hajokat megnyirják1 arczukat megszaggatják s meztelen karral 
vannak jelen; azonban nem kárhoztatja a holtak siratását, csak a tul
zást t). Hasonlóképen kárhoztatja már a régi latinok~) sőt Hornér és 
Jeremiás 6 ) által is emlegetett sira tó nők hasz nálatát, kik bérért jaj
veszékeltek a holtak fölött. Az illy bérelt siratók, énekesnők néven 
Olaszországban is divatoztak j s egyik ülve, másik térdelve, a har
madik a koporsó mallett állva, kibontott hajjal, tenyereiket öss:t.e
verve, általános dicsérő gyászdalt kezdtek, mellybe egyetmást a holt
ról beszöttek, s ollykor sivító jajkiáltásokat hallattak, mire az egész 
háznép jajjal felelt. E sirató nők késöbb is több ízben eltiltattak 7) 1 

de mivel a megszokás makacs, még maig is divatban van Novare,;e 
községei ben, V altellinábtm1 Lunigianábau a halottas házhoz az isme
rősöket sírással vegyes lakmározásra meghívni j Corsicában és Fria
ulban a halott fölött jajgatnak ; a San Demetrio albán olaszoknál a 
halott födetlenül a templomba vitetik, mi közLen jajgatnak s verik 
magukat, végezetül dicséneket énekelnek és lakomát tartanak; Sar
diniában a s;.oba közepére htlyeztetik a megholt, födetlen arczczal, 
lábaival az ajtó felé, s a rokonok, de legtöbbnyire a sirató n ök Le
menvén, ugy tettetik magukat, mintha nem tudnák, hog y meghalt, 

1) Magri, Vocab. ad ·cucem Ayape. 
•) Bibere ·in honot·em sanctorum, vel ani111ae defunctae. 
3) Az flias XXIV. énekében ezt olvassuk : nKilencz mtpot sirva töltünk a 

hll.zb&n; a tizediken máglyát gyuj tunk, és gyászlakomát tartunk." -- A r6maiak 
az illy lakomák alkalmával többel[ közt bors'Ó eleeleit is készí tettek, me Ily főze
léket nálunk halottak napján szokás enni. 

') Homilia 1. in Joannem. 
') Me1·cede quae 

Conductae ftent alieno in fune•·e praeficae 
Multo, et capillos scindunt, et cla111ant mag;s. 

Lucilius Sat. 
'') Cap. IX, v. 17. Boruffaldinak van egy értekezése De p>·a.eficiM. 
7) Névsztrint Borromei sz. Kóroly hltal. Aotfl ecclesiae Mediul. 



mikor aztán értesittetnek, vigasztalhatlan sírásra fakadnak s egy el
kezdi dicsérni a holtat 1). - Az irhoni özvegyek most is rögtönzik 
az ugynevezett c o r o n a c h-ot, melly szokást az angolok gunyolván, 
a t o w e e p i r i a h kifejezés közmondássá lett nálok: ez a holt eré
nyeit magasztaló ének, mellynek minden versszaka a nők panaszos 
kara által szakittatik meg. Szemére hányják a megholtnak, hogy 
elhagyta az életet, bár jó n~je, fejös tehene, szép gyermekei és ele
gendö burgonyája volt 2). 

A XII. táblában megtiltatott a halottakat a város falain belül 
eltemetni 3) ; az első keresztények is kivül temetkeztek 4), de külön 
sírokban. Megadatván az egyháznak a béke, a sirok, mellyek szerencsé
sen választott néven nyughelyeknek ( dormitorium, coemeterium) ne
veztettek, közel a városok mellett s azokon belül is á.sattak, mint 
ezt Constantin és Honorius sirjai bizonyitjá.k. De a templomokban 
nem temetkeztek, részint hogy megkiméljék a gyakran mozaikból 
álló talajt, részint a kigőzölgés végett, s végre mert a templom Is
tennek lévén szentelve, nem találtatott illőnek a halál diadaljelvé
nyeit állitani ntt fel. 

"N e t em ess e t ek e n g em a z l st e n h á z á b a, v a g y 
az oltár alá (mondá sz. Ephrem), mert nem illő egy fé
r e g n ek a z U l" sz e n t é l y é b e n n y u g o d n i," Némellyek 
mindazáltal megnyerték, hogy kedveseiket a vé•·tannk mellé temet
hették; igy p. o. s:r.. Ambrus, testvérét Satyrust sz. Victor mellé té
tette. 

Az első keresztények egyszerü sírokkal megelégedtek (VI. 
könyv 629 lap.). A szentek hamvai föleitt kápolnácska emeltetett; 
márvány hamvvödrök födték a consulságot viselt személyeket, má
sokéi homokkő, vagy széles téglákból állott. Hol természetes vagy 
készitett barlangok voltak, azokba tétettek a holttestek, lefektetye a 
falban mindkét oldalon vájt fülkékbe. Voltak magán temetkező he
lyek is, mellyek két testü, három tes,tüeknr.k és igy tovább neveztet
tek, a mint t. i. két, három vagy Wbb holttestet fogadhattak be. A 

l) Az Abrnzzo hegyekben, a sabin nllk közt most is szokásban van az illy 
gyász-éneklés. 

2) Logan, II. 383. The sr.oltish Gai!l ot· Celtic manne1·s, aa p1·eseroed among 

the Highlanders. 1831. 
' 3 ) Hominem mm·tuum in urbe ne aepellito neve urito. Ennek politikai oka 

RZ volt, hogy a sir tulajdonjogot adott, mit n városban birni magán egyénnPk 

nPm volt szabad. 
4) Samuel, De .9epul. tr. 1. con tr. 2. con c l l. 
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negyven napnál kevesebb ideig élt gyermekek külön sírokba temet
tettek. A holttest gyakran illatszerekkel töltetett meg, honnét azon 
kedves illat származott, mellyröl olvas:mk, hogy a felnyitott sírokból 
kiömlött, s miböl némellyek a megholt szentségére követlwztettek. 

Egyszerü, gyakran durva feliratok hil'(]etik a megholt méltósá
gát, állását, korát, a folyó évet a ccmsulok és indictiól{ szcrint,"-és ld
létét; nyugalmat és reményt kifejező szólamok küliinböztetik meg a 
pogány feliratoktól. A római irásjegyek formntlannk, egyenlötlenek, 
rövid-vastagok, s görög betükkel vannak keverve; n díszítmények 
egyszerüek, s legtöbbnyire pálrnitt (a béke jelvénye, mít nérncllyek 
hibásan értelmeztek a vértanu;;ágra), cyprus, fenyő, myrtus, szőlö és 
olajfa-levél koszorukat 1 illyféle * monogrammát, vagy ágat vivő 
galambot tüntetnek elő. 

A temetési szertartások a helyek szcrint különhöztek. A leg-· 
régibb idő óta a koporsó mellett karos gye1·tyatartókban gyertyák 
gyujtattak, s gyászénekek énekeltettek 1), de az elvirai zsinat (306) 
megtil~ja a temetök ben gyertyákat gyujtani, nehogy az ott békében 
nyugvó testek háborgattassanak 2). 

A chaleedoni zsinat (451) roszalását fejezte ki DioBcorusnak, a 
miért az ajtatos Peristaria te.temeit tömjénfüsttel meg nem tisztelte 3). 

S habár Tertullián nem helyesli, hogy a holtak virágokkal hintesse
nek be, mindazáltal az Mct sr.épségc és töreclékenysógének e szép 
jelvényét gyaluan látjuk hasznáitatni 4). 

Szt·•·fn•·t it sok. 

A szertartásokat s u1.ok módositá~:it tát·gynzó ho,;szas muukák
ból csak a legérdekesebb részleteket válogatjuk ki. Az apostoli idök
töl kezdve szerda és péntek biijti napok voltak; késöbb csak a szom
batot tartották meg 5); azután a X. szár.ad v ll gén intettek a hi \Tek, 
hPgy szerdán a huseledeltül tartóztass:ík meg magukat, t:zombaton 

1) S. Basilius, oJ·ntio in Jul. de .fun. Uonstrml. 
2) 'ca.non. 34. 
3) Baronius, ad annwn 312, nro :1-l. 
') Sz. Ambrus, ValPntinillU fölött turloU gyás~bes~édéh<·u uu.udja: .Nem 

szórok én sirj ára. virágok~! t, hanem lelkét a Krisztus illatjával hintem meg." -
Sz. Jeromos pedig n nejét vesztett Pammachin•hoz: .Má• férjek házR.slársail< 
sirjlt.ra. viollit és rózsát, liliomot és bibor virágot hintenek." 

") Sz. Monica., sz. Ágoston a.nyja Mila.nóba rneuvén, meglJOtránl<ozott, hogy 
szombaton nem böjtöltek, de sz. Ambrus azt mondta nehi, hogy alkalmazza ma
gát 11. helyi szoká.shoz, nehogy blt.mula.tot költsön. Magiitól sz. Ambrc~s , és sz. 
Ágo•tontól tudjuk, miszerint Milanóban ~z~mbaton sohasem böjtö ltP-It, kivt\ve nagy
szombatot. 
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pedig böjtöljenek 1). - A gyertyák már az első századtól használ
tattak a szertartások és <'xorcismusoknál. A II-ik században találko
zunk a szcntrlt viz és kert-sztvetéssel; az oltári.gzentség már vitetik 
a betegekhe~, miR<:k mondatnak a holtakért, s karácsonkor három 
misc szolgáltatik. A III. t<zázadban megáldatni látjuk a temetőket. 
A IV-ikben mrghagyatik, hogy az ünnepek előirt szertartásokkal 
szenteltes~cnek nw g, tartózkodv:in minden, még a mP.zei munkák
tól is. Ekkor békúnek örvendvén az egyház ünnepélyesekké tétet
nek a föbh szentek emléké1·e s_zentelt nnpok, a kereszt az. épíiletek 
fölé emeltetik, s a zászlúkon leng. 

Bizcmymwk lehetiink, hogy midön az éW Isten egyháza csal{ a 
feledés leple alatt volt biztosságban, a hivek nem igen gyüjtettek 
harangszóval egybe. Némellyek szel'Ínt e czéh·a a kelepet használták, 
mit bizonyitana azc>n kö1·ülmény, hogy ez eszköz a nagyhéten most 
is használtatik, melly időben a legnígibb szertartá~ok ismételtetnek; 
azonban ez is csak a béke megnyerése után történhetett; hihető, 
hogy eleinte csak l11ízr61 ház1·a értesitették egymást azon gyorsaság 
és mód<;zerrel, mi a titkos tá1·sulatoknál szokásos. 

Baronius, Bema1·uin Ferencz, a beanvaisi Rituale szerziíi ( 1637) 
állitják, lllÍRzet·int Constantin idejében ltezdtek a harangak hasznái
tatni; de egy kol'társuk sem támogatja öket. Némellyek nolai sz. 
Paulinusnak tulajdonitják ez eszkiiznek nem fPitalá1ását, hanem be
hozntal:it; máaok Sabinianns pápán ak, ki ()04- ben Nagy-Gergelynek 
lett utóda : de :1. hiteles bizonyítványok hiányzanak 2). 

1) A ~1!14-lH•n Ause-hun !>u-tott zsinat remleli: Luici omnes j'e1·ia IV. a 

cm·ne abalÚJ~ant, c•l fe•·ia VI-a .iejunent, ,; ita 1'oaaunl pe1·ji~ere, aut pauperibua 
eiU>!Iosynas l!·l?mmJ/, Marténe, t. IV. Aneccl. - VH. Gergely 11 huseledelelttöli tar· 

tózlwuúst iukább ttmftesolta miut J!lli'Uncsolta az 1078· i ki római zsinat 7 cano
ml.ban. III. Incze, midiíu ~~ bragai piispiik kércllist intézett hozzá azok irAnt, kik 
gycngeségbiil szombuton nem birták mugnl1at a lms-elcdelcktöl megtart6ztatui, azt 

fele.Ite, tart:~ssa mt•g a helyi szol<Ast. - Spnnyolország sok vidékein, főképen 

Castilia, Guli2ia és MujorcAban, emlékezPtet haladó idök óta meg volt engedve 

hö.iti napokon az állatok belei és végtagjnivali élés ; Jo'raucziaors>.ág több me
gyéibC'n miuueuféle huseledel Azabad volt szombnton, karácsont<'>l gyertyaszente

löig; Casti lia, Leo u, '\" lnclit\hban pedig ld vé!('(' nélkiil mirulen szombaton. Lásd 

Ferraris, arl v. SaMatum. A bullhban, mellyben VIII. Gergely 1187-ben a har
matlik i<ereszt~s hniljArntot hirdeti, ezt olvllssnk: .,Minthogy az egész világon ki

vétei nélkiil nc·m esznek hu~t péntel<t•ll és sznrnbatoo, mi és a mi testvéreink 

l<edd"n t.• megtart/,ztlltjnk magnnkat nttól, ha csak betPgség vagy más érvényes 
ok fel nem ment." 

'l. A héber föpap dL,zruhftjára cseng-et.yük voltak aggalva Kris~h1s elött 
tiz~niit ~zázHildRI. PIRntn• harnn~rocRk!th<'il IC"~z PmlittiAt : 
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A körmenetek, miket már régenten is rendeztek, hogy a ha
ragvó Minervát megengeszteljék, vagy Eleusisban a gabona feltalá
lójának hódolatukat nyilvánitsák, a keresztény isteni tiszteletben is 

Nunquam aedepal temere tinnit tintlnnabulum 
Nisi quia illud tractat aut motJet; mutum est, tttcet. 

Plutl\rch harangokról beszél (Sympaa. IV, quaest. 5), mellyek az embere
ket a halpiac~:ra hivtAk ; s erre nézve már elílbb Strabo egy történetecskét be
szólt el. (Geogr. XIV). Egykor ugynnis a cariai Jass6ban bizonyos hárfajátszó 
mutatta be játékbami ügyességét, midőn egyszer csak megsz6lalt a halpiaczi ha
rang, s mindnyája.n ott hagyták a müvészt, kivéve egy öreg süket embert. A 
müvész köszönetet mondott ennek , dicsérvén kitünő zeneizlését. Az öreg nem 
értette mit beszél, de látva, hogy a többiek elmentek, megkérdezte a játékost: 
nem sz6lott-e a harang? mire az igennel válaszolván, ez is elment a többi után. 
- Flinius szerint Poraenna siremlékében harangok voltak felfüggesztve, mellyelt 
messzire elhallatszottak mid8n szél fujt : ln B'ltmnw ot·bia aeneua est et petasus 
tmiu, ex quo pendent excepta catenis tintinnabula, quae venta agitata lange sanitus 
referunt. Hist. nat. XXXVf. 13. Rómában harangok basznilitattak a turdési 
óra jelzésére. (Redde pilam, sanat aes thermarum. llartialls, Epig1·. XIV. 165.). 
Lucius ezerint (De Dea sy1·a) Cybele papjai harangoltat használtak; Augustus 
harangokat helyeztetett a capitoliumi Jupiter templomának kúpja körül (Sveto· 
niUS in Augusta) ; s Porphyrius beszéli, 111iszerint bizonyos indiai bölcsészek ha· 
rangezóra gyülekeztek össze ima éK étkezésre. De abstin. anim. l. IV. 

A harangok tehát ismeretesek voltak, mielíltt Rufus Festus AviennK azokat 
a IV. században nola-knak, mAsok a VIII-ban campana-knak ncve~<ték volna. E 
nevet talán az öntödéktől vehették, mik a kitünő érczéröl nevezetes Campaniában 
lehettek, melly vélemény hihetöbb mint ferrarui Bernardino Ferenczé, .ki azt bi
zonyos Campo ügyes harangöntíltől származtatja ; Toursi Gergely, ki 595-ben 
halt meg, emliti a harangokat Gergely langresi piispökről szélván: Contmalo signa, 
sanctus Dei, sicut l'eliqui ad affici·nm domim"cum consurgebal ; és Nic<•tns lyoni ér
sekről: Quod presbyte1· audiens, htssit signum ad vigilias rommove1·i. (De vitis PP. 
c. 7. et 8.) ; nem különben J<'ran"ziaorRzág történetében (1. Ill. c. llí) : Dum per 
plateam praeterirent, signulit ad matutinas nwtunt est. 

A signum alatt az itészek szerint. harang értetik, melly értelemben mllr ar
lesi sz. Caesarius, sz. Anrelian, sz. Benedett rends~abályaib11n eHlfordul. Ez 
utóbbi akarja, hogy a haranggali jelt a:.~ apát vagy más virasztó szerzetes adja. 
Nagy-Károlynak egy 789-bílli capitularejllba ez áll : cloccae n1J11 .9unt baptisandae; 
Baronius pedig IIH61 értesit, miszerint XIII. János, mielött egy nagy harangot a 
laterani tem:Jillomba helyeztetett, azt a szokott szertartllsok közt megáldatta s Já
nosnak nevezte. 

Ez egyébiránt csak Nyugatra nézve áll; Keleten a VIII. század elíltt nem 
használták a harangokat, miJtént a 628-ban meghalt sz. Anastáz csodilinak köny
vébill kitllnik, mert a 787-iki II. nicaeai zsinat (art. 4) azt mondja, hogy midőn 

e szent teste Caesareához közeledett, a lakosok ünnepélyesen kcreRztekkel men
tek eléje, mitttlm el öbb a sz e n t f ll k z a j á r n. a templomba gyülekeztek. Ana
stasi us Bibliothecarius e zsinat irományait latinra forditvAn megjegyzi : Orienta· 
les ligna pro campanis pm·cutinnt, 
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helyet nyertek. A háromnapi könyörgések (keresztjáró napok) Ft·lln
cziaországban a viennei püspök, Marnertus által hozattak be az V. 
századhan 1), 11 a IX-ben általánosan elfogadtattak. A nagyobb lete
nyék szerzöjeül némellyek sz. Lázár ruilanói érseket mondják, talán 
azon alkalommal, midőn Attila fenyegette .Olaszot·szágot, s valóban 
az ezekLen ellifordulb imák közeli veszélyt·e· mntatnak, habár a ma· 
gyarokra is czélozhatnak, kik 900-ban dúltak ; s hihetöleg akkor 
nyerték a letenyl'k mostani elrendezésüket A keresztjAró napokon 
a hivek böjtöltek, s fejöket hamuval hintették be; késöbb azonban, 
a tudatlansá~ szá?.adaibau, világiasságak is csuaztattak be, igy p. o. 
a házakat és templomokat virágokkal, s különfP.le élelmi szereket és 
fözelékeket, tojást, kenyeret, viz, bor, és tejedényeket ábrázoló ké
pekkel aggatták he ; a nők bábukat tettek ki az erkélyekre, azon 
babonás hitben, hogy ennek következtében szerencf!ésen szülnek1 s 
gyermekeiket jól nevelhetik 2). 

A G l o t' i a- P a t r i-hoz az első nicaeai zsinatban csatoltatott a 
mál!odik rész, az A v e Ma r i a-hoz pedig Nestorius kth·hoztatása 
után, mintegy folytonos tiintetésül az Isten anyja tisztelete mellett 9). 

T i t u l us-nak neveztetett azon hely, hol az elsö keresztények 
össze szoktak gyülekezni, s mellyben rendesen kép, vagy más vala
meily jelvény volt felfüggesztvf'. Rómában hét illy hely volt hét di
acvnus c a r d i n a l is felttgyelete alatt, melly czímet a római egyház 
biouruokai most is viselnek. ~~ c a r d i n a l i 11 ezim 1 melly sok, s 

Orso P11t'ticil'azio doge 866 -L eu killdte az e !sil harangokat III. Mihé.ly c~á
szárna.k a sz. Zs6tin templom részére; aMtté.n többek is kühlettek, de ez nem 
volt gyal<ori eset. Bizonyosnak tartják, hogy Keluten csHk a maronité.k ils az 

Ato• h~>gyi calogereknél volt szokásban a harangozás, a helyett !telepet, vagy 
más, valameily magaRiaton felállitott zörgü fákat has:.m!\ltal<. KonstantinApoly el
foglaltatván, a törökök ágyúkat iintöttek 11 harangokL<,J, s a musulman biroda
lomban csak t·itka SZI\badalomkllnt engedtetett meg a h11raug, 11ttól félvén, nehogy 
a nép feW•zitAsé.ra has3náltassél<. Ugyanezen okból, rnidlln V. KAroly elfoglalta 
Gentet, meghasittatta az Orlandón~tk (Roland) nevezett harangot, mert a ll!.zongók 
összegyiijtésére használtatott, s igy megh~tH:~dtan hnzatta, hogy n polgé.rokat a 

szenvedett büntetésre viss?.l\emlél<eziesse. 
1) Baronius 1Mm·lirol. 2ó. "pr.) régiehbekn!'k hiszi, szarinte Mame•·tns csak 

állandosilo t ta. 
2) Muratori, Anliq. ilal. diA•. LIX. Antich. lang. milaneai diss. XXV. 

•9) Grancolas, in Bre'IJ. >'O'IIt, c. 26, é.llitása szarint 1608 ellitt s~hol sem 
fordul ell! a Soncta Maria sat. ; s nr.t hiszi, hogy csak a winoriták adták hozzA 
e szav~kat: nwtc et in kora nun·tis nostrae, m<:lllyek legelllszi)r egy, 1615-beu ál
taluk kiadott breviariumban j!Suek e\11. De azon körülm&ny, hogy ez ima a keleti 

egyházban is használtatik, megczA.folja ~" A.llité.!it, 
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talán minden, keresztkúttal biró egyházban szokásos volt, késöbb 
csak a pápa választóinak adatott, kik 1242 után bíborral, 1630 után 
em i n e n t i ss i m us czimmel diszittettek fel. 

Az oltárok egyszerü négyoldalu, ollyltor kerek asztalok voltak, 
abroszszal födve, minden gyertyatartók és kereszt nélkül; a templom 
többi részétől rácsozat választotta el a szentélyt, mellybe senkinek, 
mig a császároknak sem volt szabad bemenni, csak a felajánlások 
alkalmával. A misézö pnp arczczal a nép felé volt fordulva, mint ez 
Róma némelly bazilikaiban most is szokásban van; l{ésőbb e szokás 
megváltozván, a papnak mindig ki kellett fordulni, ha a néphez szólni 
vagy azt megáldani, vagy, mint nz lirmény, a szent kenyeret akarta 
megmutatni. 

Az első időkben a püspök montlta a misét az aldozárok és szer. 
papok közremüködése mellett illy módon: Ez üdvözlettel kezdette 
meg: A z U r v e l e t ek ; aznhl.n jött a leczke1 Keleten az ú-szövet· 
ségből, Nyugaton az apostolok leveleibiíl; most egy zsoltár énckel
tetvén, következett az evangelium s utána a piispöki szent beszéd. 
Ennek végeztével kiküldettek a hittanonczok í~s bünbánók, s az oltár 
a teritővel befödöztetett; a püspök és áldozárok azt körülállván meg
mosták kezeiket, s a hivek Keleten és Gnlliában béke-c~;ókot adtak 
egymásnak, mi Olaszországban és Af1·ild.ban az itldoz:is előtt tö1·tént. 
A segédek felvették az adományokat; a piispöknek odanyujtották 
a kenyeret és kelyhet, s imádkoztak érte, a papsá.gért1 llZ uralkodók
ért, a békeért, az éHík és megholtakért, s megemlíttettek a vé1·tanuk 
és az egyház jótéviii. A praefatio után megszentelt.et~tt az ostya ; 
következett a hálaadás é:> segélyül-hivás. Megtöretvc;n az ostya, az 
Ur imádsága mondatott el, s a püspök megáldotta a népet. Miután a 
szent titkokat fedező lepel felemeltetett, a piispök megáldozott, az
után a sze1·pap kiosztogatta az oltáriszentséget, mi közben a püspök 
ezt mondta: e z a z U r t es t e. Az Urnak hálaadatván a püspök e 
szavakkal üdvözölte a népet: B ék e l e g y e n v e l e t ek; mire vá
laszoltatott: és a t e l e lk c d d e l. A vérnélküli áldozat bemuta
tása alatt, két diacon az oltár két szögletén állva páva tollakból ké
szült legyezökkel távolitotta el a rovarokat, melly szol,ás a pápai mi
sénél maig is fenn van. 

Már az első századokban említtetik a magán mise, mit a püs
pök vagy a.ldozár mondott, a nélkül hogy a hivek áldoztak volna. A 
legrégibb szertartásos könyvekben fordulnak eW külön misék a szen
tek tiszteletére, mellyeknel' leczkéi vértanusági okmányokból vétet-. 
tek ; Tertullián pedig halottakérti misét emlit. 
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Bonifácz pápa meghagyta, hogy a kelyhek és tányérkak fából 
legyenek; azonban a trihuri zsinat 1) megjegyzi, hogy ez helyén 
volt akkor, midön a papok aranyból voltak, de mo~t miután fából 
vannak, illilt, hogy a szent edények becses érczből készittessenek. 

Már sz. Ambrus idejében az egyházaknak nagy értékií ékessé
geik voltak, p. o. az oltárok fölött függő koronák, lámpások, füstö
lők, könyvtáblák, diptychák vagyis táblácskák, mellyekre az egyház 
jótevőinek nevei irattak s rnise közben felolvastattak. Szükség ese
tén e drágaságok eladattak, s azokból a szegények segélyeztettek, a 
foglyok megváltattak s a temetök tágashittattak 2). 

A nép térdelve vagy leborulva volt jelen a szent misén ö). A 
szent cselekvényt az evangelium után hitték kezdödni, midön a béke 
kivántatott 4). Mondják, hogy Symmachus pápa hozta be a G l o r i a 
i n e x c e ls is t a vasárnapokon és ünnepnapokon. A római egy .. 
házban a C r e d o nem mondatott mise közben, s a pápa vagy a 
püspök közvetlen az evangelium után hirdette az lsten igéjét. Szent 
Caesarius az ajtókat is bezáratta azok előtt, kik evangeliumra el szok
tak távozni s igy kiáltott rájok : - "Hová mentek '? az itélet nap
ján nem fog nektek megengedtetni, hogy engem hallgassatok." Az 
első idökbcn a canon nem iratott le a szent titok iránti tiszteletből, 
hnnem csak élií szó utján hagyományoztatott át, nehogy megszentség
telenittessék. 

Megszentelés előtt a titkos dolgok hcfödöztettek vagy függöny
nyel, mit az oltár elé húztak, miként a görögöknél most is szokásban 
van, vagy pedig az oltár fölött függö lepellel 5). III. Incze alatt Guido 
Pare, pápai követ, Kölnben megparancsolta, hogy Urfelmutatása alatt 
a haranggal jel adassék, s a nép boruljon le ; s hogy midön az oltári
szentség hetegekhez vitetik, az egyházfi csengetve menjen elő. Mig 
a férfiak el voltak külünözvc a nőktöl, áldozáskor egymásnak béke
csókol adtak, azután keresztet csókoltak. Az A g n u s D e i Sergius 
pápa rendelet<',re a szcnt kenyér megtörésekor mondatott. 

l) Mainz mellett. 895. can. 18. 

") S. Ambrosius, De off eeel. ll. 28. 
") l!gyan ö, in Ps. CVIIJ. Nro 20. 
•) Beroldo mondja, hogy a XII. századbau az evangelium előtt egy diacon 

az oltártól így szólt: p a r c i t e fa b nl i s, s két őr hozzá tette : Si l o n t i u m 
h a b e t .e. Ez most is szokás a milanói székesegyházban a főpapi mise alatt. Te
hát c•e~egtok? Muratori, Antiq. italic. diss. LVII. 

'·) Nem minduyájan látják a mélységPs titkokat, mert bctödetuek azok a 
leviták· által, hogy elrejt~s~lmek az nk AznmPi elöl, kiknek nem illik azokat lútni. 

Sz Ambrus, lJe "ff. ~rrl. 1. 10. 
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Az 538-iki auxerrci zsinat illetlennek találta· ugyanegy oltáron 
naponként több misét mondani; az 1056-iki compostellai meghagyja, 
hogy a püspökök és áldozárok, ha akadályozva nincsenek, n\inden
nap misézzenek t); s mint mondják, csak az 1063-ki római zsinat til
totta meg egy papnak naponként több misét mondani, mi el itb b ér
demnek vétetett. 

A templombejáratnál alkalmaztatni azokott szantelt viz-tartók is 
a pogány ezertartásokból vétettek át; az alamizsna-láda a keresztes 
hadjáratok alkalmával jött szokásba. - Leginkább olajjal világitot
tak; a viaszgyertyákat a körmeneteknél használták ; a gyertyata•·· 
tók több karúak, s keresetten feldiszitettek voltak 2). 

(Jnnepek. 
Ki az ünnepek számát túlságosnak találja, gondolja meg, hogy 

e napokon nagy tudatlan sokaság tódúlt a templomba, hol tanúihatott 
valamit, s nyugalmat nyertek a rabszolgák, kik rájok nézve haszon 
és megállapodás nélküli munkára voltak kárhoztatva; s bámulja azon 
gyöngéd gondoskodást, mellyel az egyház, e ezeretetteljes anya, min
dent felhasznált, hogy a ezenvedöknek enyhet nyujtsan a). 

Az egyházi ünnepek sora az adventtel kezdődik, melly előké
szület Krisztus születésére. Ez ünnepély, rnelly későbbi eredetü hús
vét, pünköst és az Úr mennybemenetel~nél, úgy látszik, Rómában azon 
napra tétetett, mellyen a pogányok a nap visszatérését ünnP-pelték: e 
napon ajándékokat küldözgettek egymásnak, nem feledkezvén meg a 
szegényekről sem 4). 

Uj -év ünnepén a pogányok a nőket férfiakká B viszont, ollykor 
vadállatokká öltöztették, s az egész napot ének, táncz, szinjátékok s 
evés ivás közt töltötték, úgy hogy e nap bolondok ünnepének nevez
tetett •). Csak nagynehezen lehetett c szokást kiirtani, melly Rómá-

1) Labbe , t. IX. f. 1087. 
') A milan6i d6mban maig láthat6 egy. 
3) Herodotusnál panaszkodnak az egyiptomi papok Cheops zsarnoksága 

ellen, ki hogy gúláját építtesse, megkevesbítette a~ ünnepek számát. 
') Késöbb Milan6ban sz. Ambrús és sz. István ünnepein az érsek tizenkét 

kupa bort áldott meg , mellyek 11. A:llegények köz t osztattak ki. Kará<'sonkor az 
Mdozárok és diaconok planétákban az érsekhez mentek, ki e szókkál fogadta öket: 
Pue1· ncúua est nobia, et fililiA datua est nobia, . R mindeuik felelte Deo gratias, s az 
érsek kezét és arczát megcs6kolták. Azután !ciiltek, ~ 11z érsek az a!gr6fnak egy 
vesszőt és egy pár keztylit , az ajt6náll6nak szinte egy párt, annak pedig, ki e 
napon az elsö tál ételt volt felszolgáland6 , egy viilszgyertyát ajándékozott. Be
roldo. ManOBCI". nella bibl. del duomo. 

'•) ,,Ime a kalendlik beállanak, ~ ördögi pompa frjtctik ki; a hlllványok 
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bau egész a V 111. századig bezárólag fentartotta magát, bár a zsina
tok nagyon roszalták, s Krisztus gyermekségének emlékével helyet
tesitették azt. 

Amint nálunk a karácson ugy a görögöknél föünnep volt a viz
kereszt, melly legkésöbb a IV-ik századtól kezdve ünnepeltetett 
Krisztus megkereszteltetése, s a kánai csoda emlékére. Azután Nyu
gaton is elfogadtatott a pogányoknak tett kinyilatkoztatás Ínegünnep
lésére, miért is e napon körmenet rendeztetett a bölcsek (magusok) 
jövetelének emlékére, kiket a néphit királyokká változtatott át, s ne
vöket, hazájukat és szinöket is meghatározta 1). E napon hirdettetett 
ki, azután pedig egy viaszgyertyára függesztetett a husvéti tábla, 
melly a mozgó ünnepek sorát tartalmazta, s Olaszországban még most 
is tudatják ez ünnepen a napot, mellyen a húsvét ünnepeltetni fog. 

A gyertya-szentelő vagy Mária tisztúlásának ünnepe Jt~vander 
lupercaliáit helyettesitette, vagy Ceres t"gy ünnepét, mellyen égő 
fáklyákkal keresték az elrablott Proserpinát; vagy pedig az alsóbb 
rendü istenek tisztele'tére rendezett áldozatok helyébe rendeltetett; 
eredetét L Gelasius pápának tulajdonitják; Justiniarr 542-ben törvé
nyesen megállapította. Pogány szokások maradványa a farsang is, s 
az egyház az ekkor elöfordúlni szokott rendetlenségeket folytonosan 
roszalta. A gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről legelső említés 
Keleten a 690-ki trullanumi zsinaton tétetik. 

Az el:>ö keresztényekre nézve egyedíil azon böjti napok voltak 
kötelezők, mellyek a húsvétet 2) megelőzték, Krisztus böjtölésének 
emlékére, melly kötelezettséget ezen evangeliumi szavakból származ
tatták "b ö j t ö l n i fo g t ok, m i d ö n a v ö l e g é n y e l v é t e t ik 

milhelyei mozgásba jönek , s a régi szentségtörö szoká.ssal ülik meg WI új-év 
napját. Saturnus, Jupiter, Hercules szerepeinek ; Kiteszik Diannát, körűlhordoz
zák Vulcánt, - az emberek állatokká, a férfiak n!Skké öltöznek át; megs~rtik 
az illeroet, bolondokká teszik magukat, kinevetik az emberek itéletét. Ez istenek 
arczait bemázolják, s hogy annál iszonyúbban nézzenek ki, szörös börökkel, min
dt.nféle piszokkal fedezik ...• A keresztények bebocsátják , befogadják !Sket há· 
zaikba. "Fragm. ined. S. Augustini. 

l) A legiinnepélyesebb menetet rendezte a ruilan6i érseit egész sz. Eustor. 
gi6ig, hol, rnint hitték, a bölcsek hamvai egy ládában nyugodtak, melly maig is 
megvan, s mellyb!Sl Barbaro~sa idejében kivétetvén Kölnbe vitettek. A szent me
net élethUn , a középkorban annyira kedves látványos pompával ábrázolta a h4-
rom k_irály udvarlá.sá.t. 

2) Const. aposl. V. c. 18. 
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t ö l e t ck" 1). Más napokon csak magán ajtatosságból böjtöltek, mint 
p. o. hetenkint szerdán és pénteken j ollykor a püspökök rendeltek 
böjtöt közszükség idején, vagy kiki magának, a mint ajta to ssága 
hozta magával. A negyvennapi böjt idején csak naplemente után 
ettek 2), más böjti napokon délután három óra után. A négy ~-vszaki 
böjt a római egyházban az V. század közepe felé hozatott be, talán a 
hetenkénti önkénytes böjt helyett j e szokás Keleten is elterjedt. 

A negyvennapi böjt, mivel a szombatok és vasárnapok ki vol
tak véve, hihetőleg azon napon kezdődött, melly jóval késöbb hatva
nadnak neveztetett, söt Keleten a hetveneden. Bűnbánati idö lévén, 
éltiltattak a menyegzök, barna szinnel húzattak be az oltárok, s az 
egész nagyböjt alatt meg nem ízlelték a húst; némellyek kisz1irasztott 
hússal éltek, megtartóztatván mágukat a leves gyümölcsöktől ; mások 
egyedül kenyéren és vizen, vagy legtöbbnyi•·e főzelékeken böjtöl
tek a). Jóval késöbb engedtetett meg bőjti nap közben valamit enni, 
a húsétel pedíg csak a múlt században. A böjti idő alatt Milanóban a 
hittanonczak gyakran exorcisáltattak sóval vAgy pedig a hittanban 
nyertek oktatást; ha felnöttek voltak, valódi, ha kisdedek, csak lát
szólagos bünbánatnak vettettek alája j s megáldo~t vezeklő ruha fö
lött, egy a Krisztus monogrammajával ellátott nagy követ hordoztak 4). 
Alsó-Szászország Halberstadt városában egy bizonyos polgár mínden 
évben az egész nagyböjt alatt szüntclenüJ mezitláb járkált a tem· 
plomban, hogy az egész közönség nevében bünbánatut tartson : azu
tán nagycsütörtökön feloldoztatott i s az ö személyében az egész 
város. 

A nagyböjt péntekén misét nem szolgálni régi szukás, melly a 
görög egyházra nézve a laodicacai zsinat által erősíttetett meg") s az 
ambrusi szertartásban most is dívik. Feketc-vasárnapon adatott át az 
illetöknek a hitvallás; Ambrus idejében az olajágak megáldása még 
nem volt szokásban, csak kevéssel azután hozatott be. Milanóban kü
lönös szertartások közt ment végbe. A templomból kilépvén az érsek 
gazdagon feldiszitett paripára tilt, s egy a Ro családból származott 
katonától kisértetve az Ambrus-bazilikába ment misézní, mellynek 
apátja Carrobióig eléje mcnt, s egy pálmaággal (palmorcrio) , s egy 

1) Sz. Máté. IX. 15. az. ,'1·./d,·k. II. 1!0. 

') Ambros. in Ps. CXVII!, N·ro 46. 
3) Tertullianus és Origenes. Homilia X. út Leoit. 
•) Ez chrismon nak neveztetett; egy ill_y kö még moRt iR van a milan6i 

d<'>rn d10n~sa mögött, illy áhrával. @ 
') afl6. év, 46. (•.anon. -
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pisztránggal (ti·ota) ajándékozta meg. Mint a hagyl?,~á11y \leszélte, 
sz. Ambrús egy Iéprás betegf't gyógyitott meg, melly ~eteg!l~g annak 
családjában megörökült j nagyhét hétfőjén e családbó~~ három ~ép
rás összejövén az érsek megáldotta őket, s meghintvén őket szentelt 
vizzel és megfüstölvén, egy a ticinói kapuhpz közel lévő fürqöbe ve
zette, hol egy pap megmosta és megf~sülte fejöket; kijövén a fürdő
ből új ruhába öltöztettek; az érsek 1) megrn,osta jobb lábukat, meg
törölte és megcsókolta, s egyszersmind háromszor ütött saját f,.jére. 
Szép megtisztetése a szerencsétlenségnek, melly a kereszténység s a 
középkori erkölcsök szellemével összhangzik. 

A n11gycsütörtök régtől fog\·a a bünbánóknak az egybazzali ki~ 
engeRztelésére volt szentelve, kiket a pü!<piik, előbb intő beszédet io· 
tézvén hozzájok, pásztorbotjával bevezetett a templomba, s béke- csó
ko t adott nekik. Ugyan e napon megszenteltettek az olajok, mise 
mondatott, s a nép megáldozott; a püspök megmosta a papok lábait, 
s az Ol tál'iszentség a sekrestyébe rejtetett el. Sz om ba ton vagy inkább 
a húsvétet megelőző éjjen a hittanonczoknak a keresztség, bérmálás 
és Oltáriszentség szolgáltatott ki. 

Midön a húsvéti ünnepély a ll e l uj á r a hívta fel a híveket, 
még a remeték is alábbhagytak a bünbánattal j sz. Pachomius a füve
ket olajjal izletesitette; sz. Benedek jobb étkeket engedett j sz. An
tal pálmafa levelekből készült ruhát öltött, mit egy előde hagyott rá. 
A világiak sült bárányt szoktak megáldatni, melly a negyvenn11pi 
bőjt után első eledelül szolgált. · S gyakran táncz-mulatság rendez
tetett a templomban vagy a temetőkben. A húsvéti gyertya megáldása 
Zozimus pápához vihető vissza, mellyre az epacta és indictio, és a 
megtestesülés utáui évszám iratott. E gyertyából apró gyertyácskák 
készíttettek, mellyek fehérvasárnapon a nép közt osztattak ki, melly 
azokat óvszerül tal'togatta a bajok és betc>gségek ellen. A megke
reszteltek, kik egész húsvét-héten fehér ruhában jártak, a következő 
. vasárnapon letették azokat s a hivek közé vegyültek. 

A következő ötven nap öröm, ünnepélyek /és mindennapi mi
sék ideje volt j eltiltattak a szinjátékok 2), a böjtölés és térdelés 3

) j 

gyakrabban látogatták a templomokat, B az egyházi fegyelem tá-

'J .E czimmel a milanói metropoiitáknál 777 elött nem találkozunk, melly 
évről kelt egy, sz•mt Ambrus kolostorában lévö okmányon ezt olvassuk : Domnus 

Thomas .A1·chiepi•ropus mediolane~tsis. 

')· Cod. Theod XV. 5. l. 5. 
3 ) Tertullianus , De cm·ona mil. N -ro 3. 

VII. 26 
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gult 1). Az Ur mennybemenetele elötti vasárnapon a pápa egy rózsát 
áldott meg, mit aztán valameily fejedelem vagy clökelö személynek 
küldött ajándékba. Az Ur mennybemenetelének ünnepe egyike a leg
régibb ünnepeknek. A pünköst a héber hetek és első zsengék pün
köstjét helyettesítette. Az Úr napja IV. Orbán által erősíttetett meg 
1264, ki Lüttichben látta azt szülemleni azon kinyilatkoztatások alkal
mából, mellyek Julianna ispotályos szerzetes nőnek tétettek. A szent
séggeli sz~p szertartást sz. Tamás szerkesztette; azon ban a szentség 
az 1311. viennei zsinat előtt nem hordoztatott az útczákon, ha csak 
befödve nem. Ez idötöl jött szoká~;~ha a szentségkitétel, s az azzali 
áldás; azotán pedig a negyven órai imádás, mit az 1564-ben elhalt 
Fernői J ózsef2) milanói kapuczinus atya hozott be. 

A Szentháromság ünnepét, melly már némelly egyházakban 
megtartatott, XXII. János tette általánossá; az Ur szineváltozásának 
ünnepét III. Calixtus pápa rendelte aug. 6-ra, Belgrád 1456-ban tör
tént felszabadításának emlékére; a sz. olvasó ünnepe a lepantói csa
tát örökíti. Az 1245-iki lyoni zsinaton IV. Incze a karácson nyolcza
dát rendelte el, hogy a hetedik keresztes hadjáratnak Isten szeren
renesés kimenetelt adjon ; XI. Incze pedig Mária nevenapját ünne
pélyesitette azon győzelem fölötti örömben, mellyel a lengyelek Bé
cset és Europát a törököktől megszabaditották. A templom felszen
telésének emlék-ünnepét, melly Milanóban oktob. 2-án tartatik, úgy 
hiszik, sz. Eusebius hozta be, azon sok károk után, miket a góthok 
okoztak a templomoknak a). Más egyházakban azon napon tartatik ez 
ünnep, mellyen a templom felszenteltetett. A templomok és oltárok fel
szentelésénél régi szartartások használtattak: mint a Jehováé, Jupi
teré, vagy Brámaéi, úgy ezek is olajjal kenettek meg; s a püspök, 
papsága kiséretében többször megkerülte a bazilikát, szentelt vizzel 
hintvén azt meg, azután chrismával megkente a szent követ, s a fala
kon vörös görög kereszteket formált, miként hajdan a zsidók ajtai 
bekenettek a bárány titokteljes vérével, midön az angyal kiölte az 
egyiptomiak elsöszülötteit. 

A szeplötelen fogantatás ünnepe a baseli zsinat (1431) rendelete 
által lett általánossá, mintegy fogadalmúl a fekete halál ellen, melly 
akkor Európában dúlt. A görögök Máriának nem mennybemenetelét 

1) Albaspina 1 in can. 43. concilii Illiberitani. 
') Thiers 1 Dé l' erxpoaition du aaint Sacrantenl. 
3) A XII. századig szokás volt körmenetileg mcnni a templomhoz, s ott 

a bezárt ajt6n zörgetni; megnyittatván aY. H.jtó a kinyitó papot üzllbc vették, 
mig nem ez az oltár mögé menekült. 
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hanem halálát ünncpelik. (Xolp.t]11t' Tij.; naJJayía•); s igen sok templom 
van ez ünnep czimére szcntelve, különösen a kolostorokban. 

A halottak emlékének ünnepét sz. Odilon clunyi apát hozta be 
1050-ben i a mindenszentekét IV. Bonifácz, midön a VII. század 
kezdetén Phocas császártól a Pautheont nyerte meg, mellyet Mária 
és minden vértanúk tiszteletére szentelt. A szentek évfordúlati ünnepe 
szép jelentőséggel tartatik haláluk napján, mint mellyen az igaz életre 
születtek, egyedül ker. sz. Jánosé ünnepeltetett születése napján sz. 
Ágoston idejétől kezdve. Kezdetben minden egyház csak a maga vér
tanúinak cmlékét ülte meg, s egyedül sz. István ünnepeltetett min· 
denütt. Constantin megparancsolta, hogy a vértanúk ünnepei ép úgy 
megszenteltessenek mint a vasárnap. 

SzenUé-avatá!l. 
A III. században biztos nyomaira akadunk Mária és a szentek, 

mint közbenjárók, tiszteletének, s Origenes az angyalok hasonló tisz
teletéről beszél. Eleintén a keresztények átalában szanteknek nevez
tettek, késöbb csak a püspökök i azután pedig a magán ajtatosság a 
legistenfélőbbeknek s a jótevöknek adta e czímet. Hogy a tévely és 
rendetlenségak kikerül tessenek, elhatároztatott, hogy e tisztelet b ou 
csak rendes pör útján részesittethessék valaki. Sz. Uldcrik (Ulrich) 
augsburgi püspök volt az első, ki illy módon 993-ban, halála után tiz 
évvel XVI. János által szentté avattatott; késöbb III. Sándor, midön 
angolországi III. Eduárdot a szentek sorába igtatta, e jogot egyedül 
az apostoli széknek tartotta fel. 

A legfőbb ünnepeket, úgymint húsvétet, pünköstöt, karácsont, 
vizkeresztet vigiliák előzték meg, mellyeken az egész éjet imádság 
és éneklésben töltötték i késöbb azonban az előfordúlt botrányok 
miatt eltöröltettek. Az apostoli időktől fogva a nap némelly órái kü
lönösen az imára voltak szentelve, s az apostoli rendeletek intik a hí
veket, hogy naponta hatszor imádkozzanak. 

A zsoltáréneklés már az első keresztényeknek kedves dolguk 
volt, de mint Izidor t) mondja, csekély hajlitással énekeltek , úgy 
hogy inkább összhangzatos beszéd, mint ének volt az. Sz. Ambrus 
nálunk is behozta a dicsénekek és zsoltirok keleten dívó felváltva 
éneklését; s ö és Nagy Gergely meghatározott dallamokra alkal
mazták azokat. Az a n t i p h o n a talán egy versecske volt, mit 
a nép, 'a kiválasztott kar minden szünetelésénél ismételt, mint ez 
a Venite exultemus s más énekeknél p. o. a St a b a t Ma t e r-nél 

l) De off. eccle>. l. 6. 

26* 
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történik. Az isteni tisztelet három részre osztatott, t. i. hajnalira, dél
utánira és estélire, melly késő éj ig nyúlt; de keleten hihetőleg már 
hét részre volt osztva, mint ez a VIII. században nálunk is szokásba 
jött, s egyedül a papságra, és nem többé az egész népre volt kö
telező. 

Nem szükség mondanunk 1 hogy a szertartás a különféle egyhá
zakban különböző volt, a az olvasó észreveheti, hogy én főképen a 
milanóit tartom szem elött, részint mert ruint honit jobban isme
rem, részint mert ez inkább megőrizte régi jellegét: mert tudtomra 
szent Ambrus nem hozott be új s~ertartást, hanem a régi tartatott 
meg, daczára több pápák s különöscu Nagy-Károly e részbeni kí
sérleteinek. E szertartást tekintve azt mondbatnók, hogy minden 
templomban csak egy.. oltá1· volt 1) s csak ollyanon szolgáltatott 
mise 1 mellyben vértánúk ereklyéi voltak 2). E szent idejében Mila
nóban, úgy látszik, csak egy vagy legfölebb két templom létezett. 

l:rkölt'i!!ök. 

A Szentatyák irataiból, kinek kedve van azokat fürkészni, sok 
részleteket gyüjthet az akkori erkölcsöket illeWleg. A keresztény
ség csak javította, s nem változtatta meg alapjában az akkori társa
dalmi erkölcsöket, Megmaradt a házi rabszolgaság, s némellyik két
háromezer rabszolgát is tartott; s egy gazdag úrnö, mikor valameily 
szolga nőre megharagudott, még mindig deresre ·köttette és szemei 
előtt korbácsoltatta meg 3). Bár a nök természeti méltósága elismer
tetett, állapotuk azért kevéRben változott; a templomban el voltak 
különitve a férfiaktól, s becsületes leány nem igen meni ki naple
mente után. Némellyek közülök még mindig a régi fényt üzték, s 
heréltek és rabszolgák kíséretében, négy öszvér által vont kocsiban 
vitették magukat a templomba; gyémántokkal diszitett arany és 
selyem ruhákban jártak, s füleikben olly drága ékszereket viseltek, 
mellyek ára ezer szegénynek adhatott volna tápot; s párosítván a 
fényüzést az ajtatossággal, ruháikra evangeliurui jeleneteket hímez
tek 4). Mások ellenben többre becsülték a tiszta szeretet nyugodt 
örömeit; azonban minden szigor mellett is cs in nal öltözködtek, s 

1) Azogban 1288-b61 a milan6i egyházmegyének egy leírását birjuk Buon
vicino da Riva szerzetestöl, mellyböl kitilnik, miszerint 66 plebániáb11n 1780 tem
plom volt 2270 oltbrl\1. 

2) Sz. Ambrus. Exho1·t. ad vÍl'!Jinem ; ep. 20 tul Mm·r.ellinam. 
3) Gbrysostomus. Op. t. XI. p. 112. 
') Asterius, Hom. in .divitem et Lazarum. 
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igyekeztek kitiintetni az elrejtett kecseket. A csak keveseknél ott
honos keresztény tökély illyetén állapotában szülemlett visszaélések 
bő tlirgyat azoigáitattak az igehirdetöknek a szemrehányásokra, kik 
mindamellett, hogy magasztalták a szüzeséget, ajánlották a házassa
got, főképen az ifju években. 

A nagyobb városokban mint p. o. Antiochiában, Konstantiná
polyban gondosan neveltettek a gyermekek; öt éves korukhan nyil
vános iskolák ba küldettek, hol olvasni és viaszba n i~ni tanúJtak i mint 
grammatisták Homérts más görög költöket tanulmányoztak; végre 
az ékesszólás tanáraihoz adattak, kik a régiek iránt negélyz.ett tiszte
letből gyakran az ősi hitnek voltak bajnokai. Bevégezvén a tanúlást, 
többnyire felvették a keresztséget, s beavattatván a hit titkaiba, né
mellyek pusztákba vonúltak vissza, mások a polgári jog tanulmányo
zására adták magukat, mi lépcső volt a máltóságokra; s csak keve
sen léptek a katonai pályára, melly az elpuhultság s az igehirdetök 
kikelései következtében becsét vesztette t). 

Babonft. 
A keresztények közt a pogány babonák is találtak pártolókra i 

még mindig voltak, kik tisztelték a szent berkeket és barlangokat 2) i 
madárjósok és bűvészek tanácsát kérték ki a), s talizmánokat hord
tak magukkal, leginkább Nagy-Sándor képének lenyomatával, kinek 
dicsősége vallásos tisztelet tárgya lett 4). Mások a kereszténységbe 
kevervén e babonákat, az evangeliumból egyes leveleket hordoztak 
magukkal, s a gyermekek nyakába akasztották azokat, kiknek szüle
tésök alkalmával több, más más névvel ellátott lámpákat gyújtottak 
meg, s a mellyik legtovább égett, annak .nevére keresztelték az új 
szülöttet &). A betegek a szenthelyek lámpa olajával kenték be ma
gukat 6) , s azt hitték meggyógyúlnak, ha valameily ajtatos remete 
rájok teszi kezeit. Azon balvéleméhy kapván lábra, 'hogy az ~ösza· 
kos halállal kimúltak lelkei megszabadúlnak az ördögtől, némellyek 

1) Ohrysostllmus, 1. 84. 
2) Ohrysostomus 1 1. 727. 
3} Maga Constantin 321-ben elrendelte: Si quid de palatio noatro Olld ceten.B 

operibus publicis degustatum fulgure esse CO'TI8titerit 1 rete11to more veteria obee"'an
tiae1 quid p01·tendat ab haruspicibua reguiratur , et diligentiaaime scriptura eollectG, 
ad >noalram acieniiam referatur. Oeteria etiam US"~Wpandae h'llliua con.wetwlinia ·licentia 
tribuenda, dummodo saC'I-ijiciis domesticis abstineant, quae specialiter proitibila aútlt. 

Cod. Theod. XVI. 10. l. l. 

•) Chrysostomus , I. 682. II. 243. 
•) Ugyanott. X. 107. 
") U. o. XII. 673. 



406 

annyira vetemedtek, hogy sajátkezUleg fojtották meg gyerme
keiket. 

Hogy a bűbájosaágbani hit túlélte a pogányságot, bizonyitják II. 
Theodosius törvényei és a zsinatok. Constantin megtiltotta a biibájos
kodást az emberek egészsége vagy szemérme ellen; de e tilalom nem 
terjedt ki az az általi gyógyítás·, vagy a vetéseknek a jégtöli meg6-
vására l). Constantius halál-büntetést szabott arra, ki bűbájosság által 
megzavarná az elemeket, vagy az ember életét veszélyeztetné, vagy 
idézné a holtakat 2), · · 

Mint már említettük, a keresztény vallás szellemével össze nem 
egyeztetbetli játékokban gyönyörködtek; s Konstantinápolyban nagy 
becsben voltak az énekes és tánczos vigjátékok , mellyeken a jók 
botrányára még a leányok is födetlen arczczal jelentek meg. 

Mi csoda, ha a tudütlunság korszakában az egyház ezertartásai 
közé rosz alapra fektetett hagyományok és babonás szokások keve
redtek? Ismeretes azon buzgalom, melylyel a pápák, különösen a 
trienti zsinat után, a breviariumokat és miRekönyveket megtisztitaní 
igyekeztek. Az idő csúsztatta be ezeket, az egyház pedig, ezen hü 
védnöke a tisztaság és igazságnak, kiküszöbölte. 

HUSZADIK FEJEZET. 

V i l á g i i r o d a l o m. 

A barbároktól meut városok még mindig ápolták a széptudo
mányokat. A thenben egész J ustinianig nyilvánosan fejtegettetett 

1) Eorum est scientia pum'enda, et severissimis merito legibus 11indicanda, qui 
magicis adcincti artibus , aut conira hominum moliti .•alutem , aut pudicos ad libidi. 
nem deflcxiase animos detegentur. Nullia 11ero criminationibus implicanda sunt re
media humania quaeaita corporibus, aut in agrestilnM locia , ne matUI·is 11indemiia 
metuerentur imbres, aut ruentia grandinia lapidalione quaterentur, innocenter adhibita 
auffmgia, quibus non cuiusque salus aut aestimatio laede·retur , sed quorum p!·ojice
rent actus, ne divina Illunera et labores hominum sterne1·entut·. 321. év. Cod. Theod. 
IX. 14. l. 3. 

2) Multi magicis artibua ausi elemenia turbare, 11itas inaontium labefactare non 
dubitant, et manibus aceilia audent ventilare, ut quiaque su.oa conficiat malis artibus 
inimicos. Hoa, quoniam naturae peregrini sunt, feralia pestis abaumat. 367-ilt évröl, 
ugyanott L 4. 
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Aristoteles vagy Plato, mig o. nyel v- és szónoklat-tanát•ok az ékes
szólást és bölcsészi ismereteket árúlgatták ; s mindenki oda tódúlt, ki 
a müvelt ember czimére vágyott. Az élénk és lármás ifjúságból pár
tok alakúltak a különféle tanárok körül, mindenik párt a maga mea
tere diadaláért buzogván ; s sz. V az ul és Gergely együtt neveltettek 
ott a hitehagyott Juliánnal. Berythusban n jogtudományi iskola vi
rágzott; Edessa pedig nyelvészeti, szónoklati 1 bölcsészeti és orvosi 
iskoláiról volt nevezetes; ide huzódtak a keleti tartományok, mely
lyeknek könnyebbségül szolgált az, hogy ott a görög és syr volt a 
használt nyelv. 

Antiochia, a fényüzés és pazarlás városa, túlzó 1így a puhaság 
mint a szigorban, vidékében fészke a remetéknek, benn pedig az iz
gékony henyéknek, kik elmés ötletekkel csatáznak a bölcselök és ki
rályok ellen: itt mindenféle felekezetek vitatkoznak1 de össze nem 
csapnak; Libanius nyugodtan irja meg az apostata dicséretét, s híze
legve üdvözli az ujra lábrakapott bálványokat; aranyszájú sz. János 
roppant vászon sátrakat húzat, hogy megvédje a nap hevétöl a soka
ságot, melly elragadtatva hallgatja tüzes és megbízhatóbb reménye
ket keltö beszédeit. 

Kevésbbé türelmes Alexandria, e ritka keveréke a tanúlmány 
és nyugtalankodásnak j itt a legmunkásabb polgárok részt vesznek a 
szarzetesek czivódásaiban; zsidók, katolikusok 1 donatisták, Serapis 
imádói kövekkel, kardokkal üldözik egymást és gyújtogatnak ; se
gélyül hivják a hatalmasok üldözését, vagy ellentállnak annak. Theo
dosius lerontatni parancsolván Serapis templomát, elpusztította a hi
res könyvtárt. 

Konstantinápoly, központja a vallás és keleti uralomnak, wen
helyet nyitott a legjelesebb elméknek, mint szintén minden felekezet
nek, mellyek ingadozó vallási véleményeiknek tárnot keresvén, az 
udvar kegyét nem mindig dicséretes úton igyekeztek megnyerni. 
Constantin pártolta a tudományokat, felmentette a közterhek alól az 
orvosokat, a nyelv és szépmÜYészetek tanárait, a törvénytudósokat, 
ugy szintén nejeiket, gyermekeiket és házaikat, s biztositotta fizeté
seiket 1) j me ll y törvények késöbb utódai által megújittattak. V áro
sában a mi egyetemeinkhez hasonló szervezetü iskolát állitott egy 
nyólcz szögletű épületben ( octogon), hol tizenöt egyetemi tanár állott 
egy nagymester alatt, ki azonkivül az egyházi levéltárakra B az 
egyetemi könyvtárra ügyelt fel. ~J könyvtárt Julián sajátjával növelte. 

•) Cod. JWttin. X. 62. I. 6, 
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Késöbb Valens hét antiquariust alkalmaz'ótt , kiknek kötelességök 
volt 8 munkákat "másolni, B igy ötven év alatt 120,000 kötetre gyara
porlott. V a zu l alatt a nyólczszögletü épület egy szárnya megégett, 
melly Í1.lkalommal sok könyv semmisült meg, többek közt Hornér 
negyveimyolcz éneke, mellyek egy százhúsz láb hosszú kigyó"'belré
szére aranynyal voltak irva. V égre az egészet elhamvasztotta Isauri 
Leo képüldöző rajongása. 

Az octogón taná"rai nagy becsben állottnk, s gyakran a császá
'ro'k is kikérték 'tanácsukat j s mint minden PgyetPmi testületek, úgy 
ezek is a régit fenntartani s az újitúsnak ellentállni igyekeztek j s 

könyv:ek~t terjesztettek "el, inellyek iránt vak hitet köv<'teltPk. 
A kereszt/>ny Róma ezen annyira termékeny században egy 

nagy i'rót sem mutatott fel j s inkább uralma megszilárditása, a ver
'sengők k'özti vita-kérdesek eldöntése, s a m:\sutt üldözött igazság vé
delmére forditotta figyelmét. Az ékesszólás tanszékére sz. Ágoston 
hivatott meg oda Afrikából j a Theodosius fölötti dicsbeszéd tartá
stra pedig Galliáb'ól vittek egy szónokot; Macrobiust Egyiptomból 
n'y'erte. A sZéknek Konstantinápolybaj áttétele Keleten is elterjesz
tette a latin nyelvet, úgy hogy a legjobb költő, Claudianus, Egyiptom
ból 'sz~rmazott; a legjobh 'tőrténetiró, Ammianus Marcellinus, Anti
ochiából j Icherius, ki Gö'rögorszá:gbai:t neveltetett s lPgjobb szónok
nak tartatott, :Syriából. A nagy éleletnsziike miatt kiutasíttatván Ró
-mából az idegenek, a tudósoknak cl kellett hagyni a várost, hol he
·lye'ttök hárorfiezer 'tánczosnő s ugyanannyi énekesnő tápláltatott, 
ide n~m számítva mestéreiket, az énekkarokat s mindezekkel járó 
nagy személyzetet. 

Azonban iskolák nem hiá:nyoztak ; s a gyermek Jeromos ott 
gyakorolta tiiagá.t a s'zónoklatban és szerzett ügyességet költött pö
rös vitákban az igazság védelmére' azután eljárt a törvényszékekre 
s hallgatta a vitatkozó szónokokat, kik felhevü~ésükben gyakran egy
mást becsmérelték és i:narták 1) I. Valentinian gondoskodott azokról, 
kik Rómába mentek tanulni j kötelességök volt bizonyítványt hozni 
hadJokból kiletökröl; megérkezvén tudatniok kellett lakásukat, s 
hogy milly tili:IO'mányszakra adják magukat; eltiltattak a rosz társa
d.gok és szi'n'báz~k látogatásátÓl; az engedetlenek vesszővel üzet
tek ki 2). 

1) Oomnt. in ep. ad Galae. c. 3. 
2) Quicunque ad urbP-m diacendi cvpiditate veniunt , p1·imiiU8 ad magi•trum 

cenaua pr01Jincialium iudicum, a quibv.a copia est danda veniundi, eiUBmodi llltera.• 
proferant, ut oppida hominum et natalea et merita expresaa teneantur. Deinde ul 
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Az afrikaiak természeti vadságát nem szeliditette meg a keresz
ténység; a makacs vélemény-különbségek gyakran vérontást idéztek 
elő; az eretnek~égek rablás és öngyilkossággá fa júltak j s az oktala.n 
ajtatosság dobzódáRsal szentségtelenitette meg az lsten templomait. 
Különö!;en Cal'thagóban f<!rfiúi erénynek tartották a bűnt, s a:ll elpu
húlt fprfillk egész tömege asszonyi ruhákba öltözve, nyiltan az utczá
kon árulta magát a megfertöztetésre. 

Gallia haladt a müveltségben; s Marseille, Al'les, Narbonne, 
Vienne, Toulouse, Bordeaux és Clermontban voltak jo~tndományi 
és bölcsészeti, de leginkább nyelv és szónoklattani iskolák, mellyek
böl jeles bölcselök s vers- és prosa-szavaJók kerültek ki és rnentek 
Rómába, hol az efféle emberek az elöbbi korban a kémek, most pedig 
a magasztalők szerepét vitték. 

Gratian törvénye, melly Gallia főbb városaiban iskolákat rendel 
állíttatni (376), csak szónoklat és nyelvtani mesterekröl beszél, latin 
és görög (a t t i c a i) nyelvtanárokat különböztetvén meg. Hogy a 
szónoklat-tan tanárai nagyobb becsben tartattak, kitűnik a. számukra, 
fizetés fejében rendelt részletekből is t) j a nyelvtanárok azonban nem 
csak a nyelvtan elemeit, hanem minden más ·philologiai tudományo-

primo statim profiteantur ·introitu, quibus potiasimum st udüa ope1·am navm·e propo
nant Tertio ut hospitia em·um soltieite censualium norit officium, quo ei J"ei imper
tiant curant quam se ad .• e1"'/;,erint expetisse. Idem immineant cemuales , ut sing·uli 
eorum, tales se in conventibu,s pmebeant, q1•alea ease debent, qui turpem inkonestam
que famarn et consociationes (quaa proxima.. pulamua eaae criminibua) áestiment fu
giendas, neve apectacula frequentiu,s adeant, aut adpetant vulgo intempestiva convivia. 
Qu,in etiam tl"ibuimua potestatem, ut si quia de hu non ita se in Urbe gesserit, quem
adnwdunt libe1·alium dignitas poscal, publice verberibUB adjectus , statimque navigio 
superpositu.~, abjicialur 1•rbe, domumque redeat. Hia sane , qui sedulam ope1·am pro
fe••ionibua navant, usque ad vigea·imum aetatia mae annum Rarnae licet commorari. 
Post id vero tempu,s , qui neglexit sponte remeare , sollicitudine Praefectume etiam 
impw·ius ad patriam revertatur. Verum ne haP.c perfunctorie j01·taase c11.rentur, 
praece/sa sincerilas tua officium cemuale commoneat, ut per singulos memes, qui, 
vel unde veniant, quive sint, pro ratione temporis ad .Africa'm vel ad caeteras pro
vincias remittendi brevib1w; comp•·ehendat , hia duntaxat exceptia, qui corpomtol-um 
sunt onel"ib·us adjuncti. Similea autern brevell etiam ad aerinia mansvetudinis nostrae 
annis singulis dirigantur; quo, meritis singulol'um, ·imtitutionibU8que compertis, utrum 
quaeque nobis sint necessaria iudicemus. 

1) Nekik ugyanis naponta huszonnégy részlet jlLrt, rnig Q nyelvtanároknak 
csak trnenkettö. A fizetésnek részletekbeni meghatározása által!nos volt, s a 
kincsU.r azokat bizonyos szabott áron vllltotta. meg. Áz enilitett dij csak a bely
hat6slLgi iilkollLra sz61; a trieri császáti iskolákban a sz6nok1Qtt'lln tano\rai har
mincz,· a httin nyelvéi húsz, Q görögéi pedig tizenkét részletet (Rationen) kaptak. 
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kat előadtak 1): de azo:tkal, mellyek az embert valódi emberré és 
polgárrá képezik, kisern gondolt l .. E tanárok városról városra jár
tak, nagyobb díj után szaglálva., s vm·seket, dicsbeszédeket, bókokat 
faragtak, s vitákat támasztottak, mitsem gondolva a birodalommal, 
melly a bukás felé sietett, és a kereszténységgel, melly előtérbe 
lépett. 

Az iskolák a rosz izlés növeldéi lettek, mellyekben megtanitot
ták az ifjakat a gondolatot nagy szavakkal, az irálybani tökélyt ösz
szehalmozott képletekkel pótolni. Másféle oktatásban részesültek azok, 
kik a vallási tudományokra} s erkölcs és istentani vitákra szantelték 
magukat ; azonban mint Fauriel 2) észreveszi, feltünö az ötödik szá
zad gall-román irodalmában azon ellentét, melly a tárgy és az alak, 
az eszmék és irály közt létezik: amazok komolyak és érdekesek, 
mint kinyomatai az embereknek és időnek, mellyböl valók, ez pedig 
negélyzett és olly túlzottan keresett, mintha csak a szerzö, a szavak 
és szólamok összerakásában fárasztván képzelő tehetségét, mindig 
félne, hogy nem talál eléggé éleseket, erőltetteket és hamisakat. Ha 
ltényszerűlve van a tulajdonképeni és közvetlen szót használni, hogy 
mégis valamiképen nagyot mondónak tüntesse föl, újdonsági szine
zetet kölcsönöz annak, egyet csavaritván a mondaton, s igy akarj!\ a 
figyelmet felizgatni és bámulatot költeni. 

Latin nyelv. 
Ki Seneca és Lucanus dagályos irályát, ellentéteit s más be

széd-ékességeit összehasonlitja sok mostani spanyol irókéival, hajlandó 
hinni, hogy azok elöbbi hazájokból a benszülötti beszédmodorból is 
vittek valamit Ró mába, hol aztán mind ök, mind az afrikaiak és gal
lok olly nyelvet használván, melly nem volt rájok nézve anyanyelv, 
mintegy szükségképen túlzásba kellett esniök. 

l) Kezeskedik erről Ausonius egy bizonyos bordeauxi nyelvtantl.r tisztele
t~re irt verse : 

Quod iua pontificum, quae foedera, •lemma quod olim 
Ánle Numarn fueral aacM"jicia Curibua, 

Quod Caalor cun~lis de regibua ambiguis, quod 
Co .. jugis e libris edideral Rhodope ; 

Quod iua ponlijicum, veterum, quae scita Quirilum 
Quae consulla patrum, quid Draco, quidve Bolon 

Sanxeril, el Locris dederal quae iura Zaleucus, 
Sub J01Je quae Minos quid Themis, ante Jovem, 

Nola tibi. De profess. c. 22. 
2) Hist. de la Gaule meridionale sous la damination des conquerants. Ger

mains. Párizs 1837. t. l. pag. 419. 
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1\'Iondottam, hogy nem volt anyanyelvük, mert bármint állítsák 
is, hogy a latin általános nyelv lett, mindazáltal nem hihetjük, hogy 
azt a köznép is beszélte volna. Lehet, hogy az iskolákban, hivatalok
nál, szerzödésck és könyvekben más nyelvet nem használtak, de a 
nép megtartotta az ösit; mint p. o. Francziaországban általános 
nyelvnek mondható a párizsi, a nélkül, hogy ez kizárná a provencei, 
alsatiai és bretagnei nyelvjárásoka t. S még ott is, hol latinúl beszéltek, 
szükségképen kellett, hogy olly nagy területen idegen elemek keve
redtek légyen abba. Többet mondok, még Olaszország, sőt magában 
Latiumban sem ugyanaz volt az írott nyelv a beszélt nyelvvel, s talán 
a római köznépi nyelv nem igen hasonlitott jobban Cicero nyelvéhez, 
mint a vidéki nyelvjárások azon nyelvhez 1 mellyen írunk, De erről 
másutt 1). 

Hanyatlásnak indúlv:tn a nyelvmüvel~s, s mindinltább összeke
vertetvén az, a népszerü elem felülkerekedett; a mi előbb utánzás 
és müvészet volt benne,a meztelennek és miiveletlennek engedett he
lyet; úgy hogy maguknak a rómaiaknak is dolgot adott megilrizni a 
kifejezésnek magasabb körökbeni szokásos tisztaságát. Nem akarjuk 
azonban elhallgatni, hogy mig egyrészről a nye l vet annyira kivetkez
tették szépségéböl az olly irók mint Macrobius és Apulejus, mert a 
a közhasználatban lévőt elválasztották az irodalmitól ; addig másrészt 
a törvényhozók egészséges értelme és komolysága még nlindig meg· 
őrizte annak férfias egyszerüségét a szépirodalmiak rontó cziczomá· 
zása ellen, és sok idő folyt le, mig olly negélyzetté és kificzamitottá 
lett 1 mellyen a Theodosius-féle codex határozatai vannak szer· 
kesztve, 

A hiblia némileg felfrisit~tte az irodalmat. Megkedveltetvén az 
abban dívó nemes egyszerüség a kifejezésben, a költészet nyiltabb 
lett, s a magasabb rendü dolgok azon metaphysikai elvontságok nél
kül kezdtek tárgyaltatni, mikkel a keletiek s maguk a görögök is 
szoktak élni, midön az ész önmaga fölött szemlélődik. A biblia min
dig példá7:óatok és képekben beszél, mintha a képzelődő tehetség ez 
utat választotta volna magának, midőn a religio által eJtiitatott a fes
tői ábrázolástól. Ett.öl tehát eltanulták élö képekben fejezni ki ma
gukat, s megkezdödtek a példázatos irodalmi müvek, mikkel a közép 
kor gazdagitotta magát. Sok, nem irodalmi okok megakadályozták á 

gyümölcsözést; igaz azonban, hogy bár a keresztény nyelv életbe 
lépte felforgatta a classikus latin nyelvet, abból egy új született, 

') Ll\sd VIII. könyv XIX. fejez. 
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melly késöbb a bölcsészek köznyelve lett, s mindaddig tartotta umg:í.t, 
mig ismét a cicerói kapott lábra. 

A szónokok és nyelvészek közöl, kik , miként ez a hanyatlás 
idejében történni szokott, nagy számmal voltak , megemlitendök: 
Maurus Servius, ki Virgilt értelmezvén, sok, késöbb alaptalandknak 
bizonyúlt hagyományokat használt fel; Delphidius 'l'iro, ki Galliában 
mint költő, ügyvéd és meater volt nevezetes; Elius Donatm1, szent 
Jeromos tanitója Rómában (364), ki Terentius fölött némi értelmezé
seket irt, me Ilyeknek talán nem egészen pontos kivonata az, melly je
lenleg birtokunkban van; értekezett még a barbarismus és soleci
smusról, a képletekről, s megirta a nyelvtan elemeit, mi a későbbiek
nek mintáúl szolgált 1). Egy másik Donatus Virgil életiratát hagyta 
hátra, melly talAn bevezetésüt szolgáli a Bucolikák fölötti értelmező 
irathoz, melly elveszett, s azon jegyzetek hez, mellyeknek czelja volt 
az Aeneis szépségeit kiemelni. 

Nonius Marcellus da Tivoli, Constantius kortársa, a latin sza
vak. sajátságáról irt értekezést; pedans munka, mellybe sokat vett át 
a régiekből. A szavak jelentősége fölött Sextus Pomponius Festus 
ki vonatot készitett V errius Flaccus, Augustus kortársának egy mun
kájából j az övéből ismét Pál diakon szerkesztett kivonatot Nagy
Károly idejében, mellynek csak egy része maradt fenn. SosipatPr 
Carisius öt könyvre menö nyelvtani jegyzeteket hagyott hátra j ily
lyeneket Diomedestöl is bírunk. Későbbiek Fabius Furius, s a talán 
afrikai eredetű Planciades Fulgentius, ki egy értelmezést a régi sza
vak fölött, három mythologikus könyvet, s Virgil munkái tartalmá
nak egy könyvét hagyta hátra Co n t i n e n t i a V i T g i l i a n a czim 
alatt, melly czim már maga is elárulja e pedans izetlen különczségeit, 
kit csak nehezen érthet meg az ember, s ha megértette megveti 2). 
Az utolsó régi rhetor, Arusianus· Messus, egy bettirendbeni gyűjte
ményt szerkesztett a classikusok mií. vei b l) l kiszedegetett szólamok és 
szólásrnódokból 3). 

1) A1·s sive editio prima de litte1Ü, syllabisque , prdibus et toni8. - Editio 
secunda, de octo partibus orationi8. Ezekből csak egy kivonatot bimnk. 

2
) Pompás kiadását eszközölte Von Stevern Ágoston Leydenben l i 42-ben, 

mutatvlmyúl álljon itt belöle az első körmondat: Quamvis inefficax petat aludium 
rea, quae caret effectu , i<t ubi ernalumentum deest , negotii WUI/as ceaset inquiri, hoc 
videlicet pacto, quia 'llOBtri temporis aeromnoaa mi8eria non dieendi petat studium, 
sed vivendi fleat ergaatulum, nec farnae adsi8tendum poeticae, sed fami sit conau
lendum dornesti"cae . •.. 

3
) Quodriga , sive eá:empla elocutionum ex Virgilio, Salluatio , Terentio, Ci

cerone, pe1· litte.-aa digesta. Kiadatlan maradt. 
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Az ifjú Pliniustól egész Constaniinig alig találkozik, ki a szó
noki ezimre vágynék, miben pedig a rómaiak dicsőségöket helyezték. 
Miként Marcus Seneca a régi szónokokból, úgy Calpurnius Flaccus is, 
az Antoninok idejében, tiz kisebb szónokoktól való, költött tárgyak
ról szóló beszédeket szedett össze, mellyekben kevés müvészet, még 
kevesebb csin és Rernmi folyékonság nincs. 

P a n e gy r is nek neveztek a görögök bizonyos összejövetele
ket, hová valamelly tárgy fölötti értekezés meghallgatására (axeoá<Tu~) 
hivogattak ') ; s mivel a szónokok, meghajolván a hízelgés szokása 
előtt, többnyire valameily istent, höst vagy várost szoktak illy alkal
makkor magasztalni, a panegyris szó egyértelmű lett a dicsérettel. I!~ 

szokás talán ismeretlen volt a köztársasági rómaiaknál, s akkor ter
jedt el, midön megszüntek egyéb alkalmak ékesszólásuk fitogtatására. 
Az első illy beszédet, mellyről említés tétetik, PliniuR tartotta, s ha e 
gyalázatos szembe!li magasztalás nem nyerte is meg 'l'raján utódai
nak tetszését, késöbb mindazáltal újra lábra kapott a keleti pompa 
behozatalávaL Tizenkét illy beszéd maradt fel, szerencsétlen után
zásai egy nem szerenesés mintának, s nem egyebek mint szerencse
kivánatok és hízelgések, mellyek a császárok előtt a tartományok 
nevében a legékesebben szólók által szavaltattak el. Furcsa véletlen
ségböJ minden olly latin beszédek szerzöi gallok voltak 2); nyelvök 
dagályos, s a müvészetet abban helyezik, hogy hosszasan és ékesen 
mondják cl azt, mit röviden és egyszerüen elmondhattak volna. 

Anieius Symmachus,u~y látszik, Plinius Caeciliost választotta élet 
és irodalmi példányúl ; napjaiban mintegy csodának tartatott, s Ma-

') new, minden, és ayo~a gyülés. Illynemüek Isocrate~ intő és dicsbo-
széde, melly utóbhit illetőleg, legalább a tárgy megválasztásában szerenesés volt. 

') Claudius Mamertinus egy illy beszédet tartott Trierheu 29:! april. 20 ím 
mint Róma alapitásának évfordúlati napján, Maximianus Hercuiens tiszteletére, 
s egy születésnapit, ugyanennek születésn::tpján. Eumenius , autuni születés s 
ugynnott tanár, ki Cblorusnak a hadjáratokban mint titoknok kisérője volt, négy 
illy beszédet hagyott bátra. Ezek egyikét az autuni ékesszólá~i iskola megnyitása 
alkalmával, másil<át Trierben Chlorus dicséretére, a harmadik és negyediket Con
stantin előtt mondotta. Nazarius , bordeauxi tanár , Crispus és Constantin caesa
rok születésnapjára irt egyet. Claudius Mamertinus, az ifiablJ, .Juliánnak megkö
szöni, hogy consullá tette öt ; az aquitaniai Latinus Pacatus Drepanus ürömét 
fejezi ki Theodosinanak Maximu• ellen nyert diadala fölött ; kortársai e beszédet 
dicsérettel emlitik, ruelly dicséret, hogy kiérderulett lehetett, más meglévő beszéde 
tanúskodik; Corippus az ifjú Justima irt egyet versben; Magnus Felix Ennodius, 
diaconu' késöbb püspök, Thendoril< királyt. magasztalta. A többiek szerziíinek 

uevét nem tudjuk. 
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crobius, Ammianus és Libanius által vetélkedve magasztaltatott, Sőt 
Prudentius is, ellene irt czáfolatában, Cice1·o fölé helyezi öt 1), s azt 
mondja, hogy senki sem képes nálánál ékesszólóbban szavakba önteni 
érzelmeit. Munkáinak egy, napjainkban felfödözött része 2) mutatja, 
mennyire sülyedt az ékesszólás nem Tullius, hanem csak Frontóval 
szemben is j magasztalja a régieket, miközben szabados átképítések 
és elmés játékokban gyönyörködik, nagyobb kedvelője lévén a taps
nak, mint tisztelője a szépnek. Elhallgatom az aljas hízelgéseket 3). 

Leveleit, mellyek a történetre nézve nem épen haszontalanok, fia 
gyüjtötte össze tiz könyvben időrend nélkül; s ki ezeket Cicero és 
Pliniuséival összehasonlitja, látni fogja, mint sülyed a köztársasági 
egyszerüség fokozatosan szolgaias formákba. 

Az afrikai Mari us Victorinus (-370) ékesszólásaért emléke 
oszlopot nyert a Tra jan-téren, az A postata pedig kivette öt a sz ép 
tudományok kere~ztény tanárai ellen hozott tilalom alól j azonban 
mindezek, mind Ágoston és Jeromos magasztalásainak daczára mun
kái homályosak és müveletlenek; midőn pedig hitbeli dolgokról be
szél, szegénységet árul- el. 

Görög nyelv. 
A görög nyelv, bár különböző nyelvjárásokra oszlott, rnindaz

által csak egy volt; azért is midőn a perzsák királya szövetségre 

') Oh lingvam miro verbm-um fonte jluemem, 
Rmnani decus eloquii, cui cedat et ipse 
Tulliw i haa fundit diiJes facundia gemmas. 
Os dignum, aeterno tinetum . quod fulgeat auro 
Si mallet laudare Deum. 

Prudentius, in Symm. lib. 1. 

") Symmachi orationum partes .... curame Angelo Majo. Róma 1823. 
3} Valentinian fölött, midön Valenst kórmányzó társává emelte, igy kiált 

föl: Si qua inter cognatas coelitum potealates huiuamodi essel aequatio, paribus cum 
sole luminibus g l o bus sorori a arderet i nec radiia fratri a obnoxia, · precm·ium rape· et 
luna fulgorem i iisdem currirulia utrumque sidus emergeret, pari e:cortu diem germana 
renoiJaret, per easdem coeli linea. laberetur i nec menat!·uo pigra decurau aut in ae
neaC611do varias mulctaret effigies, aut in renasrendo parvas pateretu•· aetatea. Ecce 
formam beneficii t-.ti astra nesciunt aemulari: illia nihil est in mundana luce ~nai
mile, vobis to:u.m est in orbe cmnmune. 

A Rajnán ugyanazon •császár által épittetett hidra ezt mondjo.: Eat nunc 
carminia auctor illustria, et pro clade popularium Xantum fingat iratum : armataa 
cadave1·ibus undas scriptor decorua educat. Nescivit jlumina poaase froenari. Tan
tumne IJaluit rivua iliacua, ut in auxilium Vulcani flamma peteretu1· 1 Profundus 
didicit, quid parvua elJaBerit 1 De fensio ipsa coelestium tuo ope1·i non me1·etur. ae
quari. Ffuvium incendisMe vindiota est, calcasa~ victo1·ia. 
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akarta birni az atheneieket a többi hellenek ellen, azt felelték, hogy 
nagy szégyennek tartanák P.lválni azoktól, kikkel ugyanazon vallási 
és szokási kötelékekkel vannak összefűzve, s ugyanazon nyelvet be
szélik •). 

A nyelvjárások (dialectus) közt (mellyek azonban különböznek 
azoktól, a minöket mi ollyanoknak tartunk) elsőséget vivott ki irás
ban az attikai, mi részint a nagy iróknak, kik azt használták, részint 
az atheneiek tulnyomó szellemi müveltségének tulajdonítandó. Azok 
azonban, kik azzal mint nem anyanyelvvel éltek, sok hibát követtek 
el; késöbb ez is elvesztette eredeti tisztaságát a mint idegen formák 
kevertettek bele. A macedoni uralom a görög nyelvet különféle és 
távoli nemzetek közt is elterjesztette, s olly városokban virágoztatta 
fel, mellyek lakói nem görögök voltak p. o. Pergamus· és Alexandri
ában ; e ekként a mint terjedt ugy változott is. Akkoriban még a 
jelesb irók is elfogadták a csak ujdonan használatba vett szólás-mó
dokat és szavakat; annál inkább azok, kik, mint ephesusi Xenophon, 
Heliodor, Cariton, csak a sokaság mulattatását tüzték ki czélul. Kon
s~antinápolyba tétetvén át az udvar, sok latin szavak keveredtek a 
görög nyelvbe 2)1 nem különben azon viták közben, mellyek az ale
xandt·iai iskola s a kereszténység közt ismét megujultak. A keresz
tény ige-hirdetök inkább a néphez mint tudósokhoz beszélvén kény
telenek voltak a nép beszédmódjához alkalmazni magukat, miért is 
sz. Pál szándékosan köznyelven irt, s az evangeliumban gyakran ta
lálkozunk a jobb iróknál szokatlan 11zók és szólamokkal 3). A Szent· 
atyák sem igen sokat törödtek az atticismussal; a miért Vazul mente
geti is magát azt mondván, hogy ö igen gyakran társalgott Mózses, 
Illés és más boldogokkal, kik hozzá igaz érzelemmel de keresetlen 

1) Berodot, !ib. 1. 
2) Az epheeusiak egy, a MaximuR császár arczl<épével ellátott pénzén Bi!

T A olvasható vola helyett j Plutarcb azt mondja, hogy Cicero ~f-<É(!a -r:I!Í'r:'J -r:oiv 
.,,.;., xa).oivooiv született. Constantinus porphyrogenitus egy munkát irt a kon· 

stantin!polyi udvarban divott szertartá.sokról, mellyben emlittetnek azon üdvki
:l.ltások, i•, mellyek asztal fólött szoktak használtatni, 8 hihetöleg a csú.szú.rság 
kezdetén vitettek be. Midön a császár helyet foglalt, öt Boxa).e,· (vocalea, éneke 

sek) igy kiáltott fel : Conaerbet Deus imperium ouestrum, azután az ötödik hozz!
tette Bona tua Memper j a negyedik Bictor ais sempe1· ; a harmadik Multoll anno.t 

bictorem te faciat Deus ; a m!sodik Bictor semper eria; az elsö Deus pmestet sat. 
E bókol< görög betükkel vannak irva. L!sd. De cae1·em. aulae Biz. l. 76. To
vább! t:tlálunk illyféle szókat: oq11pxta).•~ -r:ov :rra).anov; (!'ft (ja}.(Ja,. nontUt fi'O(IB 

(1·em Balvam pu.pill i fo re;) "f!fta't'a arma helyett j Btyt).ta vigilia helyett ; és 
igy tovább. 

") rv('OI', OlfOlVUOV X(!afJa't'0\'1 UJTOXEq,a).t~ftl', WJ.<tl/t(Í't'tt11 Sat. 
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szavakban beszéltek. Pedig még ö a jobbak közé sorolandó, kivált 
ha irmodorát a szerzetesekével hasonlitjuk össze, kik Libya pusztá· 
iban, vagy inkább 'rhracia és Syriában magányosan éltek. 

Hanyatlásnak indult tehát ekkor a nyugaton beszélt nyelvek 
ezen legszebbike, melly legtovább virágzott, s melly olly zene§_zerű a 
hangzásban, olly bővelkedő a hajlitásokban, olly gyöngéd a szavak 
fokozásában, olly okos és világos az összetételekben, s olly gazdag a 
szók alakításában. Meggyengittetve de természetéből ki nem vet
köztetve a mostani hellen nyelvvé alakult át, rnig a jobb rész olly· 
viszontagságok közt is fennmaradt a hymnusok és zsoltárokban, hogy 
eszközül szolgáljon az ujjászülött nemzet dicséretének rnegéneklésére. 

Az első bizanti csaszárok alatt néhány világi irók méltólag ke
zelték e nyelvet. A syr antiochiai Ulpian, Constantin kortársától, 
több értekezést bírunk. Prusiai lmerius hetvenötnél több beszédet 
irt és mondott el Görögország városaiban, mellyekért tapsokat ara
tott, s megnyerte Julián kegyét; e beszédek egyébiránt emphaticus 
nyelven irattak, tulzottan tudományos s:únezetüek, s hiányzik belö
lök az érdekesség és bátorság. Proeresius javára, ki az előbbinek az 
athenei tanári széken előde volt, Julián ugyanazon kivételt tette, mit 
Victorian irányában, ö azonban osztozni akart társai sorsában, s ha 
Eunapiusnak hitelt adhatunk, Róma szaborral tisztelte meg, mellyeu 
e dölyfös és barbár felirat állt : R e g i u a r e r u m R o m a r e g i 
e l o q u e n t i a e. 

A paphlagoniai Thernistius (sz, 325) ki szépcn-beszélönek (E u fra
d e) neveztetett, igen nagy kegyében állt Constantiusnak, ki tiszte
letére bronz szobrot emeltetett, s nem kevésbbé becsültetett Julián 1) 

•) "'l'hemistius nevének hire hozzáuk is eljutott, s mind császári méltósá
gunkboz, mind ti hozzátok illőnek hittük erényét érdeme szerint megjutalmazni, 
a nemes atyák gyülekezetébe vévén fel ez embert. Illy módon az ö kitűnteté

sével titeket is megtisztellek i mert a tanács ezen intézkedésbell nem csak The
rnistius iránti j6akaratom eredményét, hanem azon becsülés bizonyitványát is 
fogja látni, melylyel irl!.nta viseltetem, midön méltónak találom, hogy illy böl
csészt birjon keblében. Ekként egyiknek jutalmaztatása megtiszteli a másikat, s 
egynek dicsősége viaszfényt vet mindazokra, kik e testületbe felvétetnek i mert 
ha bár több mód is van az önkitüntetésre, igy p. o. némellyek gazdag•ágaik és 
birtokaik, mások ékesszólásukkal szere:~:nek hirnevet, egy szóval' bAr több ösvény 
is vezet a dicsőségre, de másrészt ig~<z az is, hogy minden ösvények mere~ek és 
sikamlósak, egyet kivéve, melly biztos és szilárd, s e:< az eréuyé. Ugyanazért 
h:t bárkit m:tgatokhoz akartok emelni, mindenekelött azt vizsgáljátol\ meg, vaj
jon ez ösvényen jár-e, a mindennél üibbre becsiiijétek az igazlull<üséget és eré
nyes szivet; mert e két tulajdouság fiíczélja a !Jöicsés><ctnek. TheuJistiu~ tudo-
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és utódai által j az első hivatalokat nyerte el, bár nem volt keresz
tén.y j nevelője volt Arcadiusnak, barátjai közé számitotta nazianzi 
Gergelyt, Libaniust és Ágostont. A helyett hogy dijt fogadott volna 
el hallgatóitól, inkább ő segitette a szükölködőket. Előadott bölcsé
szetét Pithagoras, Aristoteles és Platóból meritette; nyelve világos, 
kellemes 1 ékes, gondolat és erődús volt. Harminczhárom dicsbeszé
dében, mellyeket hét, egymásután következő uralkodóra irt, nem kö
zönséges hizelgőnek mutatta magát, hanem a kellemmel hasznos igaz
ságokat tudott egyesíteni, s felüimulván másokat tanulmány és mü
vészetben, jó ismeretekkel gazdagitotta a történetet. Tekintettel a 
mi erkölcseinkre· igen különösnek tetszhetik azon tüzes beszéd, mely
lyet Gratián szépségéről tartott 1). 

Libanius (314-90?) Antiochiából azOrontes mellöl, rosz mcs
terek alatt kezdte tanulmányait, de e mulasztást jóvá tette, s Kon
stantinápolyban olly nagy zajt ütött sophistikájával, hogy az írigy 
vetélytársak büvészet és mindenféle illetlenségről vádolták. Miért is 
kiüzetvén, Nicomediában , Nicaeában és A thenben iskolát nyitott: 
visszahivatván Konstantinápolyba annyira megunta ellenségeinek ár
mánykodásait, hogy ismét oda hagyta e várost és Antiochiában tele
pedett le, szomorkodva szemiéivén a hellenismus sülyedését mind az 
ízlést, mind a vallást illetőleg. Juliánnal megigértették a keresztény 
tanitók, hogy soha sem fogja meghallgatni Libaniust; azonban kí
váncsivá tétetve a tilalom által átolvasta annak iratait, s annyira 
megkedvelte, hogy mintául fogadta el. Különösen kedvessé tette Li
baniust előtte annak az ösi vallás és szokásokhozi ragaszkodása, mi
ért is midön trónra lépett, háláját akarta irányában mutatni, annál in
kább, midön látta, hogy ez nem törekszik a többi biilcselők seregével 
palotájába jutni. Midön Antiochiában időzött, meglátogatta öt Liba
nius, de minden tolakodás nélkül ; soha sem jelent meg, ha csak 

mánya mélt6vá tenné öt nagyobb kitüntetésr!!, ho. magába. zárva csak önmaga. 
élvezné is azt, mart az erény dicséretre mélt.6, hamindjárt szavakban nem nyil
vánítja is magát. Ez azonban. nem áll azon szcmélyröl, kiről beszélek; ö nem 
ollynemű bölcsé"zetet választott, melly mások elöl elzárkozik; söt azon van, hogy 
azon tudománykincsben, mellyet sok fáradsággal szerzctt, másokat is minél na
.gyobb mártékben részesitsen; ugyanazért értelmezi a régi bölcseket, fejtegeti o. 
bölcsészet áthatlan titkait, és nem hagyja o. régiség miatt elveszni az ösi ·tano
kat, hanem megtisztitaní és erősiteni igyekszik azokat, s mindenki előtt jó pél
dával jár elö, mint kelljen élni ·az ész szabályai szerint és törekedni a tudo
mányra. 

') Erto-rexoq, q n<l(t xaV.o11q {Jadtltxov. XIII. beszéd. 161. lap. Petau ki
adása szerint .. 

VII. 27 
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forma ezerint meg nem hivatott, ugyanazért többre is becsülte öt a 
többi zsoldos magasztálóknál a harczias bölcsész, kihez Libanius an
nak holta után is hű maradt. 

Nyelve és irálya igen ékes, mondhatni keresett volt, de soha sem 
emelkedett a mély és komoly gondolatok ékesszólásának sz\nvona· 
lára, mellyek egyedül képesek a szivre hatni, s egyedül tanuakodnak 
meggyőződés és meleg érzelemrőL P r o g im n a s rn á i szónok lati 
gyakorlat-példányok 1 mellyek azon mostani ékesszólás-tanárokhoz 
illenének, kik keveset szeretnek fáradni, s a7. ifjakat hozzászoktat
ják mások fejével gondolkodni 1). Önviszontagságairól irt beszéde 
(m~i lxmov 'lVXfJ;) halvány önélet-rajz. Költött tárgyak fölötti érteke
zései meghaladják a negyvenet. Ötszáz különféle állásu egyénekhez 
irt levelei többre mennek kétezernél ; voltak ezen egyének közt csá
szárok, hadvezérek, kormányzók, tudósok, püspökök és ezentek mint 
p. o. Vazul és Chrysostom. Az ifjusághoz a szőnyeg fölött tartott be
széde (neou 'lov; -itov; met 'lov mmrror;) mutatja, mennyire ment Anti
ochiában a tanuJók szemtelensége, kik egy szőnyeget akként helyez
tek el, hogy a tanár lába bele akadván, földre essék. :Más beszéde
iben sokféle visszaéléseket födöz fel ez időből, igy p. o. az antiochiai 
praefactusok önkényesen elfogatták a városba élelmi ezereket vivő 
vidéki pórokat, s öket és barmaikat közmunkákra kényszeritették; 
leírja a szeszélyből tett, kegyetlen bebörtönözésaket ; ugyszintén 
némellyek kárhoztatandó eljárását, kik hogy megmeneküljenek a 
katonák boszantásaitól, a hivatalnokok védnöksége alá helyezték 
magukat; mit aztán arra használtak fel, hogy uraiktól megtagadták 
a bérpénzt és örökösödési taksát 2). Egyikben az előadás megszaki
tásáért mentegeti magát nyelvbajával 3). Másokban a szarzetesek el
len panaszkodik, kik lerombolták a templomokat •). 

A legszebb és legeredetibb irodalmi termékek közé sorolható 
Julián C a es a r ok czimü meséje. A saturnaliák szabados idejé
ben Romulus megvendégeli az isteneket, kik közé felvétetett; a csá
szárok, kik az ö népe fölött uralkodtak, elsők ülnek magas székeiken, 

1) LibaDit «phistae praeladia oro.toria, declamationea et disaertalionea, edi
'dit Morelli Párizs 1607-27. 2. vol. - Orationea et declamationea recenauit et 
perpetua adnowti<me ill'IIJitraiJÜ J. J. Reiske. Altenburg. 1791, 4. vol. - Episto
tiM edidit VollhiS Amsterdam 1738. 

2) llBf?l 't'wv neo~'t'rs~toiv, - n·~• 't'oiv rED(?r';;", - n•ei 't'oiv arru.eeíoiv, -
1r(lO~ 't'ov Pa~eJ..ia - nt(ll 't'wv rfe~noniv. 

3) flB~l 't'OJV 9>«(l!'<X.liWV, 

') 'Yne(' 't'oiv ;.(',;". 
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a többiek részére a hold alatt teríttetett. S a mint egyenként megje
lennek, a kérlelhetlen Nemesis pokolra taszítja· a zsarnokokat, a töb
bieket elmésen megtréfálja és i téli Silenus. Ebéd után J u pi ter Mer
cur által egy égi koronát hirdettet ki jutalmul a meghivottak legmél
tóbbika részére. Erre megjelennek Julius Caesar, Augustus, Traján, 
Marc Aurel és Constantin 1 végre macedoni Nagy-Sándor, s mindenik 
kérkedve adja elö saját viselt dolgait, kivévén Marc Aurelt, ki szeré
nyen hallgat. Ekkor a birák, a lelkek flirkészöi, keményen megró
ják a titkos szándékokat, s megvallatják a követelökkel, hogy a di
csöség, hatalom és gyönyörvágy vezérelte öket; végre Marc Aurel 
nyeri el a pálmát, ki a trónon is bölcsész maradt, s czélul tűzte ki 
utánozni az istenséget. 

Az eszme nem uj, s már Lucian majd tréfás, majd komoly itéletre 
szólitotta a holtakat, de itt az érdeket emeli a szereplö személyek és 
a szerzö felsége, ki elődeiről hozván ·itéletet, helyesen biráihatta meg 
állásukat, ha csak a pártszellem nem vezérelte; és azok kárhozta
tása vagy dicsérésében önmagát is kárhoztatta vagy dicsérte 1). 

M is o p o g o n-ján talán Libanius javított, mindenesetre pedig 
Maximus, kinek itélete alá minden iratait alávetette; ez egy alkalmi, 
elhamarkodott irályu, felváltva elmés és közhelyi, szellemdos és izet
len mü, s mint a gunyiratoknál Rzokásos, némi igazsággal sok barnis 
van összekeverve benne. Megharagíttatván az antiochiaisk által, szin
leg önmaga ellen önti ki epéjét, nagyitja saját fogyatkozásait, s ugy 
állitván elő jó tulajdonait mint szögletességeket, ellentétbe helyezi , 
azokat Antiochia vétkeivel, mellyeket erényekül tekint 2). Elczeske-

•) Je ne crois pas que, dana aucun ouvrage ausi court, on trouve a la 
fois tant de caracte1·es et de mew·s, tant de jinesse et de solidite, tant d' inslruclion, 
sans que l' 11uteur prenne jamais le ton dogmalique ; tant de sel et d' enjóument, 
sans qu' il cesae jamais d' instl-uire. En un mot , il me semble que les Céaars 
devroient ou déprevenir ou du moins embarasse1· ceux, qui ont voue une estime ex
cluaive aux productiona de l' ancienne Gréce. - La Bletterie, Hist, de l' empi1•. Jo: 
vien .. préface. 

2) Semmiféle törvény nem tiltja, hogy önmagunkat 4icsérjük vagy becsmé
reljük. Ha jót akarnék magamról mondani, az igazság hallgatásra késztetne ;. de 
mivel .roszat akarok mondani, nem félek, hogy hamar kifogyok a tárgyb61. Ar
czomon kezdem. Nem volt ez szabályos, sem elég csinos; pusztán különczségböl, 
s hogy megbüntessern azért mert nem szép, iszonyuvá tettem azt e hosszu sza
kállal, ez erdővel, mellyben utálatos állatocskák fészkelnek, mellyeket büntetle
nül en!fedek abban kószálni. E szakáll miatt a legnagyobb körültekintéssel 
kénytelenittetem enni és inni, mit bizonynyal bcpiszkolnék, ha j61 nem vigyáznék. 
Szerencse, hogy csókokat sem adni, sem kapni nem ohajtok. Azt mondjátok, hogy 
jó volna belöle fonalat késziteni ; ám tegyétek azt, beleegyezem ; de nagyon ke-

*27 
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désében gyakran illetlen sértegetésekre ragadtatik ; s bölcsésznek 
akarván magát mutatni, minden lépten kiejti éit szer6péböl a meg
vetés és harag, mig végre megfeledkezvén a személyiségröl, mit ját-

mény, s félek, hogy nem fog nektek sikerülni kitépni azt, 11 nélkül, hogy ~yöngéd 
kezecskéiteket meg ne drtedtek. Azt hiszitek, hogy tréfáitokkal engem buszon
totok? Nem l.UjAtok, hogy szembe szállok a?:ol<kal? Hi~zen nagyon kevésbe ke
rülne nekem e sürü szakállt leborotváltatni, s arczomnak üde kinézést, s azon 
gyermeki kacseket kölcsönözni, mellyek nökhöz illenek, s szeretetre méltókká te
szik l.lket. Mi. titeket illet, ti ösz hajskklll is gyermekeitekhez ukartok hasonli
tani i tulfinom gyöngédségből vagy talán egyszerüségből orczáitokat örök ifjuság
ban akarjátok tn.rtan,i, s nem állatokról hanem vonásaitokról !~het észrevenni, 
hogy férfiak vagytok. 

nNem elég, hogy szakállam erdövé nö, összekúszált hajam sem ad dolgot 
a borbélynak : ritkán vágom le körmeimet, s kezeim a tantától feketék. Akar
játok tudni a titkokat ? ruellem olly szörös mint a vadállatok királyáé. Soha 
sem kerestem a müvészet segélyét, hogy kövessem a szokást, s mindig meg volt 
bennem azon szögletesség és kicsinykcdt\s, hogy megőriztem azt, mit a természet 
adott. Ha szemölesöm volna, abból sem csinálnék titkot, de nincs még ollyan 
sem, mellyet ti is eldznétek. 

nEleget beszéltem a testről, sz6!junk most a szellemről. Életem nem ke
vésbbé különcz mint személyem, Sovány ízlésern visszatart a szinházt6! i s olly 
érzéktelen vagyok a szép iránt, hogy elzártam palotáro ajtait a szinészek ell:ltt, s 
igy csak az év első napjim lépnek be abba; s olly szórakozottan vagyok ekkor 
is jelen, hogy mindenki láthatja, miszerint ez csak puszta szertartás. Az adót, 
mellyet a szokAs zsarnokhatalma követel tölem, csak olly kelletlenül fizetem, 
mint a bérlő, ki kegyetlen urának tartozása alig harmadrészét adja meg. 

nMég többet mondok. Semmiféle adós nem gyülöli ugy a törvényszéket, 
mint én a !&versenyt. Azért is ritkán Játtok ott engem, s csak ünnepóiyes al
kalmakkor jelenek meg; elütöleg az én unoka-testvérem, nagybátyám és fivé
remtéH, nem hogy egész napot ott töltenék, de csak hat futást is alig van türel
mem végig nézni; minden érdekeltség nélkül, unalommal vagyok jelen, s csak 
annak örülök, ha otthagyhatom. 

nM.i belső életemet illeti, az éjet komoly foglalkozások, H könnyü és meg
szakasztott álom közt osztva meg, elég kemény ágyon töltöm. Élelmem olly 
azük, hogy orvosi életrendnek is beillenék, s ez kedélyemet élessé teszi, s olly 
valamit kölcsönöz nekem, mi összeegyeztethetlen egy, gyönyörökben úsz6 polgár 
kellelDes modorával. Kedves barátim, ne vegyétek rosz néven ez életmódomat, 
mert nem ezélom t.iteket sérteni az ellentéttel, s bocsássAtok meg azon nevetsé
ges eHSitéletet, mellynek gyermekségemtől fogva. rabja vagyok, s melly szerint 
érzékeimnek hadat üzenek, s a szigoru mértékletesség határai közt tartom azokat. 
Ugyanazért az én gyomrom soh11 sincs alávetve a kihágás bajainak, B mióta a 
császári mtlltóságra emeltettem, cs11k egyszer voltam kénytelen megkönnyebbíteni 
azt, akkor is egészen mAs okb61, és nem mértékletlenségböl. 

nMidön Párizsban időztem, magamviselete elnézésben részestilt egy olly 
durva nép közt, minö a gallok. - De micsoda. igazságtalanság tölem azt kivánni, 
hogy ne boszantson engem egy olly virágz6 város, minö a tietek, melly telve 
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szani akar, elhagyja a gunyt, s egyenes bántalmakban tör ki az A.n
tiochiaiak ellen, kik köz t, mint mondja, több volt a szinész (histrio) 
mint polgár j szabadságbozi ragaszkodásbófmegvetették a törvénye
ket, hivalainokokat és isteneket j a templomba csak kedvtöltésből 
mentek, s ott szerénytelenül és zajosan viselték magukat j s szemre
hányásui felhozza az atheneieket, kik olly ajtatosak az istenek, s olly 
becsülettudók az idegenek iránt 1). 

van néppel, gazdags!gokkal, nyugalommal, melly gyiilbelye a tánczosok és fu
vol!soknak, hol több a szinész mint a polgár, s melly már hozz! van szokva fe
jedelmeivel megvetőleg bánni ? E nemes hajlamok, mellyek titeket mindenüvé 
elkisérnek, különösen a szinhllzban és nyilvános gyfilésekben törnek ki ; e he. 
lyeken a nép zajo~an ordit és tapsol, a hivatalnokok tuliSmlengésekkel örökitik 
magukat, mellyekért nagyobb hirre kapnak, mint valaha Athen törvényhoz6ja 
Ly dia fejedelméveli pA.rbeszédeért. Ott cs ak szépséget, kellem et, magasztalt ter
meteke t, s alig borotv!lt arczokat lehet látni: mint a feací-k közt, az ifju és agg 
megegyeznek a fénylizés és gyönyörök szeretetében. 

nS mit te Juli!n? elég együgyü volnál azt hinni, hogy mi a te durvo.s!godboz 
és önfejüségedbez fogjuk magunkat alkalmazni? Oh meggondolatlan és gyiilö
letre mélt6 ember l tPtJ.atrty&'l 1-""•lf-r:an. Vajjon mit miveltél valaha, hizelgllid 
által annyira hirdetett ismereteiddel ? Azon lélek, melly gondjaidnak és öröme
idnek egyedfili tárgya, mellyet folytonosan azépiteni s ·bölcseséggel felékesíteni 
törekszel, ezen lélek hogy juthatott illy eszell:lsségre ? Nyiltan megvalljuk ell:lt
ted : mi nem tudjuk mi a bölcseség : hallottuk ugyan nevét, de semmi fogal
munk nincs r6la. Ha arra, hogy valaki bölcs legyen, szükség, hogy téged ·utá
nozzon , s elkeriilhetetlennek tartsa az istenek és törvények iránt engedelmes 
lenni, a magához hasonl6kat meg nem csalni, a szegényt a. gazdag elnyom6 el
len védelmezni , az ellenségeskedés, harag és sérelmekkel az igazságért, miként 
te gyakran tetted, uernbeszállni, uralkodni önmagán, elfojtani a harag érzelmét, 
szabályozni a szivet: ez ugyan különöa bölcseség lenne ! Ha szükséges, hogy 
lemondjunk azon gyönyörökről is, mellyek be nem szannyezik az azokat élvezlit; 
ha a. bölcseség ös sze nem egyeztetbetli a szinházak gyakori látogatásával ; ha az 
meg nem engedi, hogy soha ki ne béküljünk a magán életben azokkal, kik nyil
vánosan megsértettek, ugy számodra. köztünk nincs hely, s minket mélységbe 
akarnál ler!ntani. Bennünk az alé.revdeltetllsnek csak neve is borzalmat g~rjeszt, 
mi nem akarunk függni sem Isten, sem törvényektlll; éljen a szabadság! 

"Milly páratlan a. te gonos?.s!god, ki nPm akarsz urnak hivattatni, kinyil
vánitod, hogy nem vagy az, s haragra. lobbanez a szokás által törvényesitett czi
mért, na~yon fennhéjáz6nak hivén azt, s a helyett inkább azt kívánod hogy en
gedelm~kedjünk a te hat1tlmadnak és a törvényeknek? Hivasd inkább magadat 
urnak, s hagyd meg nekünk a fíiggetlensllget. N{·m, nem ; val6ban zsurnok lé
vén a. j6ság álarczát viseled. Milly barbárság akadályozni a gazdagokat, hogy 
vissza. ne élhessenek hitelökkel a törvénysdkeknél, 8 eltiltuni a szegényeknek a 
feladási üzlete t? .•• • 

1) "Nem használ-e fel a te állatias dühöd miuden nlkalruat, hogy Olinket 
kiuozz 'l Gyakrun jár8z a lcmplomlm, s hogy kedvedre tegyen, a. nép tömegesen 
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El lévén határozva a kereszténység ellen mindenféle fegyvert 
felhasználni, s telve a szerzöi hirnév utáni vágygyal, hasznosnak hitte 
a kereszténység ellen egy tökéletes czáfolattal lépni fel, s erre ma
gánál senkit sem tartott illetékeshnek ; ugyanazért egy munkát szer
kesztett a k c r es z t é n y ek és a z ö h i t ö k e ll e n, és pedig olly 
nyomósat, hogy Libanius véleménye szerint, még Porphyriuson is 
tul tett 1). 

Jó részét megőrizte ennek alexandriai Cyrill az ö czáfolatában; 
s ugy látszik összegyüjtötte ebben Julián mindazt, mi eddig a ke
reszténység ellen felhozatott, különösen Celsus által, hozzáadván még 
Maximus, Priscus és más barátainak gondolatait, s mindezeknek csá-

t6dul oda, hová. te mégy, 8 ugyanazon okból sok hivatalnok jön ott össze. Mint 
a 8Zinházakban szokás, nem hiányzik ott a fényes fogadtatás, a tapsok és iidv
kivánatok. Mit kivánsz még többet? Miért tagadod meg buzgalmunkt61 a di
cséretet, mellyre méltá.n tart számot? De nem, te mindentudóbb akarsz lenni a 
delfii jósnál , s készségünkért roszalAssal fizetsz, biráigatod kiáltá.sainkat, sze
münkre hányod üdvkivánataink ugynevezett illetlenségét, s azt mondod : ,.Ritkán 
jöttök ti a templomba Istenért, s midön az én kedvemért jöttök, zaj és tisztelet
lenség uralkodtk a szent helyen. A bölcs és erényes em bereknek összeszedett 
elmével kell imádkozniok, hogy kiérdemeljék az ég áldllsát, s meg kell emlékez
niök Hom~rra, ki e vallásos hallgatagságot szabályul Allitja fel. Ha. az illy felki
áltások nem volnának fedd~sl'e mélt6k, vajjon Ulysses roszalta volna-e Euriclea. 
elragadtatását? Minket, kik csak alacsony halandók vagyunk, az istenek helyébe 
emeltek, s ránk pazaroljátol< az B oltárA.iktól elvont tömjénfüstöt. Ha nem csa
!6dom, ml\guk az istenek sem szorultak a mi hizelgéseinkre, hanem okos és már
sékelt tiszteletet és szerény imákat kivánnak tiliünk l" 

n Türd tehát, oh Julián, hogy gyülöljenek, titokban marjanak, nyiltan bán
talmazzanak j élvezd a sérelmP.ket, minthogy nem tetszenek a dicséretek ! Hl\ te 
nem alkalmazod magadat az ö életm6djukhoz, ez még megbocsáthat6 j de a többi 
miként menthetB ? Majd SO"ha sem osztod meg !\gy adat mással i egy vadállat 
vagy te, mellyet semmi sem képes megszelíditeni i ~zived, mellyhez nom férhet 
a kéj, ellenáll a legnagyobb csáboknak • • • elsö kegyül önmagad megváltoztatá
sát kérik tilled ~ azon k~relemmel ostromolnak téged, hogy népesitsd be a szinhá
zakat tánczosok és tánczosnBkkel, szemtelen szinészekkel, szépségökre niSkkal 
versenyzB ifjakkal, 8 & nölmél is asszonyiasabb és elpuhultabb férfiakkal j gyüle
kezeteket és ünnep~lyeket kivánnak tB!ed, de nem ollyakat, mellyek azon istenek 
tiszteletére rendeztetnek, kiknél a bölcseséget és okosságot azoktuk keresni j ezek 
tiszteletdre tulságosan is sok ünnepélyt rendezesz, mikkel most már mindenki el 
van telve." 

Folytat6lag több, különösen a kereszténységre vonatkozó részletekbe is 
bocsfttkozik j végre kifakadásokkal fejezi be, egészen félre téven a rnindaddig 
megtartott bohócz álnrczot. 

1
) Lásd Juliani. imp. opera, quae supersunt omnia. ed. Spanheim, Lipcse, 

1696. Juliani quae feruntur epiatolae, ed. Heyler. Mainz 1828. 
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szári nevével kölcsönzött tekintélyt. Feladatul tüzte ki, "eWadni az 
okokat, mellyek öt azon meggyőződésre vezették, hogy a galilaeai 
felekezet pusztán emberi találmány, mellyben semmi isteni nincs, ra
vaszul szerkesztetve a lélek könnyen hivő és gyermekes részének 
elcsábítására, igazakul adván ki némell y csodás meséket." Mindenek
előtt felszólítja ellenfeleit, hogy tartsák magukat a rendes itélet sza
bályaihoz, s ne bántalmazzanak addig, mig nem czáfoltak j mert igen ' 
jól tudta, milly hatályos eszköz yolt a keresztények kezében a helle
nismus bírálata, s hogy az igazság ereje az össt:eségben és nem az 
egyes bizonyítékokban áll. V étk ül rója fel tehát a keresztényeknek 
hogy egy egészen sajátos utm tértek, a zsidóktól az istenekkali mit
sem törődést, a görögöktől pedig a körülmetéltetés és más mózsesi 
ezertartások s a véres áldozatok megvetését sajátitván el j azután 
sok ezertartást vádol, melly vádakból a hitvédők sok bizonyitékat 
húztak ki a bitágazatok és szokások régisége mellett, mellyek által 
ujaknak állittattak. 

Jártas lévén az álbölcselök mesterségében, tudja, milly könyen 
vezethető félre a tanultak közserege a megczáfolt könyvből szedett 
idézetekkel, mi mig egyrészről őszinteségre mutat a támadó ban, 
másrészt a megtámadott ellen a legerősebb bizonyitékot, az önval
lomást szolgáltatja. Már aztán, hogy ez idézetek őszinték- e; a ba el
választatnak a szövegtöl, nem változik-e meg értelmök vagy nem :6.
czamittatik-e ki; vajjon nem önkényes-e az azoknak tulajdonitott ér
telem, mindezzel mitsem törödnek a közönséges olvasók, s pedig ezek 
vannak nagyobb számmal. És ezekben biztak mind Julián, mind az 
ö utánzói és magasztatói egy századdal ezelőtt, kik szintén jól fel
fogták, mennyire elevenre talál a nevetséges, ugyanazért illy fegyve-

. rekkel támadták meg a legszentebb dolgokat, és tetszést arattak a 
számos tömegnél 1). 

Alig jelent meg Julián müve, mindjárt megczáfolta azt laodi
ceai Apollinaris csak a~ észből vett védvekkel, a nélkül, hogy a 
szentiráshoz folyamodott volna. Julián olvasta e munkát s azt írta: 
"o l v as t am, me g é r t e t t em, me g v e t e t t em," mire egy püs-

I) A mult sz:l.zad religio-ellenes mesterfog!sai közt, d' Argcns marquisnak 
eszébe jutott Julián munkáját ujra szinre hozni, Berlinben 1764. görög és fran
czia 'nyelven illy czimmel nyomatván azt ki : A pogamyaágnak Julián csá8zdr dl
tali védelme. Diadalmasan megczáfolták azt Meyer György Frid. Beurtheilung de1· 
Betraehtungen des Herrn marquis von Argen über den Kaiser Julian. Hala 1764 ; 
és Grichton Vilmos, Betrachtungen über de8 Kaiser Julian Abfall von der christli

chen Religion, und Ve1·theidigung des Heidentums, ugyanott. 1765. 
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pök ezt válaszolta : - "o l v as t a d d e fe l n ern fo g t a d, me r t 
h a fe l fo g t a d, me g n em v e t e t t e d voln~" 1). Körülbelül 
ötven évvel késöbb határozottabban megczáfolták öt Sidai Fülöp, 
sz. Cyrill és Theodoretus, kikből kitűnik, mennyire kivetkeztette a 
császári álbölcsész természetökből a tényeket, félre értette a hitága
zatokat, s megtámadta a legfénylöbb igazságokat. 

Julián levelei nem folyékonyak, de felvilágosítják bölcsészetét, 
s szép észről tanuskodnak, melly ollykor gyermekes dolgokra paza
rolja magát. Serapionnak száz fügét küldvén Damascusból, igen 
hosszu levelének felét e gyümölcs dicséretével tölti be, mit a szónok
lat közhelyeiből szed, s felhalmazza a tekintélyeket; a másik felében 
a százas számot magasztalja, annak számtani tulajdonságai s a köl
töknek aziránt mutatott elöszeretete miatt, felhozván a száz karu 
Briareust, a száz fejű Tifeust, a száz vát·osu Cretát, a száz kapuju 
Thébát, a százas áldozatokat, a századokat, századosokat, és igy to
vább. Némelly levelei császári leiratok j mások a tudósok iránti al
jas hízelgések, kiket tömjénez és hódolati nyilatkozatokkal áraszt el, 
mik egy iskolás tanoncztól is tulságosak lennének. Constantius és 
Eusebiához irt dicsbeszédeiben az aljas hízelgést roszul mentik ki 
bal esetei és a tettetési szükség. A győzhetetlen nap fölötti értekezése 
dicséret akart lenni Plato logos-ára j az istenek anyja fölötti beszédé
ben azzal gyötri elméjét, hogy Cybelo bolondos tiszteletét képletesen 
fejtegettej Heraelius és a Cinicusok elleni beszédei értekezések. Mi
dőn Sallustius elvált tőle 1 Juliáu sok okokkal vigasztalja magát, 
melly iratában a jó indulat, melly azokat vele iratá, elnyoroatik a 
czélzások és idézetek halmaza által 2). 

1) A szójátékot nem a<1ja ki a forditb: aviyv"'v, l!yvwv, xa-dyvr'w; a vá
lasz ez volt: dvlyvflu;, alA o1IK ly11f1H;, Et ya~ fy11ror;, ot.~K (í", Ka-rÉyvw~. 

2) .Öriilünk, ha olly embert látunk, ki udvarában és a harr.zmezön bámul. 
tntva, szobtl.jftban ir és gondolkodik, s mint bölcsész szól & népekhez, mellyeket 
mint király tud kormányozni. J nliftn e két érdemet egyesitette magában j egyéb
iránt megjegyezzük, hogy ez a régielméi nem olly ritka dolog volt mint napjaink
ban, Rómfi.ban sok császár művelte az irodalmat j Caesar CicPro vetélytársa volt 
a szl,széken, s a S7.inházban Sophoc\esé akart lenni; AugustuH, kötetlen beszédben 
a legjobb iró, szomoru játékokat és költeményeket is irt. CHligula élte~szólói 

hirnévre tartott igényt. C lau d i us tisztá. n irt, s tollba mondott.n korának történe tét. 
A meleg és rohamos ltépzeletü Nero a költészet és egyszPrsmind a zenére adta 
magát. Hadrián költö , festő, épitész és történetíró, század:l.nak elAÖ szónoka 
volt. Marc Aure\ bölc•ész mint Epictetus, Azinte iró is volt mint emez. Alexan
der Severu• megénekelte az erényt., nHlily szivében h<)nolt, s versekben magasz
t~tlta a trónon öt megelőző emberies<"bb c.•ászárokat. Reptimiu• Severus, két 
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Azonban az elméncz Julián, az ügyes és nyilt Themistius, a bő
beszédű és virágos Libanius, az erőszakos és haragos Eunapius s 
más ez iskolából valók a mult emberei voltak j a jövő más kezekbe 
volt letéve. 

BUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

K e r es z t é n y i r o d a l om. 

Az egyház-atyák más utat választottak j ök a müvészetet nem 
önmagáért becsülték, hanem az alakot azoigájává tették a gondolat
nak, s egy eredeti jellemü irodalmat teremtettek, midőn a régi el
vesztette a magáét. 

A kereszténység előtt soha nem is gondoltak arra, hogy a né
pet a templomba összegyüjtvén eléje adják, mit kelljen hinnie, mi
ként kell imádnia az Istent, és munkálkodnia j a szent dolgok isme
rete, mint minden egyéb, csak kevesek eli:ljoga volt, melly a köznép
pel soha sem osztatott meg. De hogyan is tanithattak volna a temp
lomokban, mikor a tanítók maguk sem voltak egyetét·tésbcn a hit
ágazatok és erkölcsi elvek fölött? Az ősi ékesszólás csak egyes pol
gár vagy város részletes érdekeire szoritkozott j legfölebb ha né
melly bölcsész vitatkozott tanitványival, de e viták is csak részletes 
tanok körül forogtak, mellyek semmi nyilvános és általános jellem
mel nem birtak l 

nyelven szónok, megirta országlásának emlékezetl'e méltó eseményeit. A két 
Gordián tanácsos, katona és tudós volt, s egyikök, miellStt trónra lépett, egy 
harmincz énekes költeményt tett közzé Marc Aurel és Antonin tiszteletére. Bal
hin, ki a tanács által választatott s a sereg hltal öletett mrg, jó sikerrel mükö
dött a költészet és ékesszólás terén. A kéjenez és bal.tor, s elmés ötletei és sok 
gyözelmeiröl hires Gallienus jól tudott irni, s kéj és izléssel teljes verseket szer
zett. Tacitus a világ ura lévén, dicsöségét helyezte abban, hogy a történetirótól 
származott, s nem mult el éj, mellyen nem olvasott vagy irt voln•1 valamit, Nu
merianus, mint szónok, ti~ztel~tére szobor emeltete~t, s az egész birodalomban 
C9Rk egy. versenyzett vele a költészetben. Constantin egyesitvén a régi Róma szo
kásait az egybbéival s a trón jogait az oltá.réival, egy személyben császár és 
f'gyhllzi szónok volt: több beszédet ~zerkesztett és mondott el, s maig is meg
van az ·jj Beszéde a azentek gyülekezetében, mellyet Caesar éR Augustus utr\<la 
Byznnczbnn készitett és mondott el husvétkor. S ekként JuliAn előtt tizenhat 
császár foglalt helyet. Róma i rói között. • Thomas. 



- 426 

Midön Krisztus mondotta: "Me n j e t ek és h i r d ess é t"e k 
a z e v a n g e l i u m o t m i n d e n k i n e k u, ezzel kötelességévé tette 
az egyháznak, hogy a hivek gyülekezetében előadja az általánosan 
elfogadott igazságot, s fejtegesac azt, mi az emberek üdvének elő
mozdítására szolgál. A pap mindjárt gyenge korában gondoskodása 
alá vette a kisdedet, s a hittanban megismertette vele a legmagasz
tosabb igazságokat, mellyck segélyével a kis leány is meg tudott fe
lelni arra, mit Aristoteles és Plato nem tudtak. -8 e tanítást szüntelen 
folytatta vagy megerősítvén a hivöket, vagy megtéritvén a tévely
gőket, vagy meggyőzvén a hitetleneket. Eleintén az igehirdetésnek 
erőt adtak a szembeötll:l csodák; s a Szentlélek, ki az apostolok szá
jával szólt, nem szorult az emberi bölcseség rábeszélő érveire 1); de 
a mint a religio terjedt és összevegyült a társadalommal, ·azon fegy
verekkel is ellátta magát, mellyekkel a tévely harczolt ellene 1 s az 
ékesszólás a világi szószékekről az egyházi szószékekre, a politiká
ból az erkölcstanba is átvitetett, s az ég érdekének ~lömozditására 
is felhasználtatott. 

Mint müvészet rögtön szárnyra kelt az, mihelyt az egyház sza
badon hirdethette a szószékből Isten igéjét j miután pedig ez győ
zött, diszül használta az ékesszólást, mint a fényt és templomi ékes
ségeket, s müvé_szettel pótolta a meglankadt kezdetlegi hitet. Első 
alkalmat a fejlődésre az arianusi küzdelmekben nyert, azután pedig 
óriássá nőtte ki magát azon szónokok ápolása alatt, kik a tudomány 
s a fogékonytalan sziv elleni küzdelemben annyira kitüntették ma
gukat, hogy bátran megállhatnak mind az előtt, mit a régiség jeleset 
tud felmutatni, kortársaikat pedig jóval felülmulták. Különösen a ke
leti atyák nem csak a görög müvészetet, hanem a nyelvet is ügyesen 
tudják a szent sugallatok szolgálatába vonni, s találólag fejezik ki 
azon az uj hit eszméit, a nélkül, hogy Demosthencs dörgő, vagy Iso
erates behízelgő nyelvét megváltoztatták volna j mintegy régi dallam 
volt az, melly uj szövegre alkalmaztatott. És e nyelvmüvelés szük
séges volt arra, hogy a müveltek s a szónoki gyakorlatokhoz hozzá
szokottak megnyeressenek j belátta ezt Julián, s azért e fegyvert az
zal akarta eltompitani, hogy a keresztényeket kizárta az iskolából. 
Egyhangulag felszólaltnk ezek az igazságtalan rendelet ellen, s még 
buzgóbban hozzá láttak a tanuláshoz, miként a tiltott dolgokkal tör
ténni azokott , ugyannyira, hogy nazianzi Gergely igy szólt a pogá
nyokhoz: "Elhagyok minden más gazdagságot, a dicsőséget, tekin-

') Korint. I. 2, 4. 
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télyt és javakat, mellyek mint álom enyésznek el, de ragaszkodom 
az ékesszóláshoz, s hogy azt megszerezhessem, nem kimélek semmi 
fáradságot, s nem törődöm a szárazföldi és tenger~ utazásokkal" 1). 

Nagy kár, hogy Athanáz beszédeiből, me1lyeket zivataros élet
szakában mondott el, s mellyekkel meginditotta a keresztény vilá
got, egyet sem kimélt meg számunkra ellenségeinek üldözése. Vitás 
munkáiban 2) , mellyek inkább a bitágazatokkal mint erkölcstani el
vekkel foglalkoznak, megveti a görög bölcsészet, és szónoklat alak
jait és ékítményeit; egyszerűen szövi érvelését, a nélkül, hogy valaha 
érintené a szenvedély hurjait, s csak értelmi meggyőződést és akarat
erőt tanusit. 

Ellenben nazianzi Gergely és Vazul felhasználják a művészet 
minden szépségeit, s nem mint amaz levágni a beteg tagokat, hanem 
szerctett~l igyekeznek békíteni; nem annyira a hitágazatokat meg
vitatni, mint inkább az erkölcsöket akarják megjavítani, ugyanazért 
intéseiket keresett ékesszólással s meggyőződésből származó lelke
sültséggel élénkitik. A görög nép elhagyván a műhelyeket, mellyek
ben napról napra kereste élelmét, kiváncsian tódult a tanításra, rnit 
A th ene mü vészetc népszerü és rá beszé !ö egyszerüségbe burkolt 8), s 
mivel az emberiség ügye, mit ök pártoltak, általánosabb és érdek
több, mint egy köztársaságé, beszédeik is érthetőbbek, mint a régi 
szónokokéi, s annyi századok után is életbűn festik a belső harczo
kat, a bizonytalanságokat és a reményeket, mellyek az embert a böl
csötöl a sírig tartó rövid utjában kísérik. 

Sz. Vazul. 
Vazul 4), caesareai hiveinek előbb a teremtmény szépségét adja 

elő, hogy ez lépcsőül azoigáljon a Teremtőhöz ; reggel és esténkint 
fejtegeti az évszakok rendét, a tenger változatos mozdulatait, az álla
tok különféle ösztöneit, a szabályos költözéseket, s mindazt, mi a ter
mészetben nagyobb bámulatot gerjeszt 5). - "Ha valamikor egy 
tiszta éjen sze~eidet figyelmesen függesztvén az égi testek kimond
hat-lan szépségére, a mindenség Teremtőjére gondoltál, s azt kérdez-

J) Julian ellen. 
2) Mabillon atya adta azokat ki 3 köt. ivr. 1698. 

' 3) Villemain-uek szép értekezése van & Kereaztény ékeuzólds-ról a IV -dik 

században ; mi is használtuk ezt. 
4) Saneli Easilii Oaeaareae Cappadociae archiepiaeopi opera; edd. J ul. Gar

nier, Párizs 1721-30. 3 vol. in folio. Nem rég ismét ujra nyomattak ij 

köt. 8-dr. 
'•) VI. Homilia a Ifexameron fölött.· 
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ted magadtól, ki hintette be az égboltozatot illy virágokkal j ha nap
közben ollykor tanulmányoztad a világosság csodáit, a látható dol
gok segélyével a láthatatlanokhoz emelkedvéu, ugy jól készült hall
gató vagy, s helyet foglalhatBz e nagyszerü szinkörben. Jöjjetek, s 
miként kézen vezettetik magukat azok, kik nem ismernek valameily 
várost 1 ugy akarlak én titeket mint idegeneket vezetni a világ e 
nagy városának csodái között." 

Itt aztán leirja és fejtegeti e csodákat, gyakran tévesen ugyan, 
de értelmes képzelemmel, folytonosan a Teremtőhöz emelvén a lel
keket, s erkölcsi észrevételeket meritvén a természet e nagy könyvé
böJ, mellyben minden jelkép azokra nézve, kik azt értelmezni tudják· 
- "Felismerhetem-e én (igy kiált fel) a természet azon szépségét, 
mellyben az Teremtője szemei előtt tündököl? Ha szép és dicséretre 
méltó a nagy Ocean, mennyivel szebb e keresztény gyülekezet moz
galma, hol a férfiak, gyermekek és nők szavai összevegyülve és vissz
hangozva mint a parthoz csr.podó hullámok, imáikat az Isten trónjá
hoz emelik?" 

Homiliái is teljesek evangeliumi kenettel, s főképen ezeretettel j 
ö az alamizsna hirdetl:íjének neveztetett, mert ugy tekintette ezt, 
mint a birtok egyenll:ítlenség orvosszerét, különösen olly időkben, 
midőn az atya ollykor kényszerítve volt, mint ugyanezen szent lefesti, 
eladni egyik gyermekét, hogy a többieknek kenyeret szerezzen; olly 
látványok voltak ezek, hogy Vazult azon nyilatkozatra bírták, misze
rint minden gazdagság igaztalan és utálatos. Az élet és minden em
beri dolgok mulandóságát bibliai szinekkel festi ö, mellyek annyira 
különböznek Simonidea és Stesichoruséitól, s hogy ugy mondjam, 
kézzel foghatóvá teszi azt a folytonos képek által: - 11Miként azok, 
kik a hajóbap alusznak, a part felé vitetnek, s a nélkül hogy tudnák, 
közelednek czéljukhoz: ugy vonatunk mi is mul6 életünk sebtében 
észrevehetlen de szünetnélküli mozgással utolsó végünk felé. Te al
szol, s az idő mulik; ébren vagy, elmélkedel, s az élet fogy. Hason
litunk a futárokhoz, kiknek egy bizonyos utat kell megtenni: min
dent megell:ízesz, mindent magad után hagysz : utadban láttál fákat, 
réteket, vizeket s mindazt, mi a szemet gyönyörködtetheti ; egy 
perezre megkapták azok figyelmedet, és aztán tovább haladtál; buk
kantál sziklált és meredélyekre j vadállatok, mérges cszuszó-mászók 
s más veszélyek közé kerültél j miután kevés ideig szenvedtél, meg
szabadul tál, s ezeket is hátad mögött hagytad. Illyen az élet

1 
sem gyö

nyörei nem tartósak, sem szenvedései," 
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Nazianzi Gergely. 
Ugyan illy tárgyakról elmélkedett barátja, nazianzi Gergely 

is 1), ki keyesebb volt ugyan nála elmére nézve, de annál fényesebb 
és kecsesebb képzelő tehetséggel volt felruházva. Hogy pótolja a vi· 
!ági költőket, kiknek müveitöl eltiltotta Julián a keresztényeket, vet·· 
seket irt, mellyek müvészetre alább állnak ugyan a classicusoknál, 
de uj érzelem ömlik el bennök és igazak. Létünk talányát für
készvén igy énekel: - "Mi vollarn? mi vagyok? mi leszek? nem 
tudom. Megkérdezem á bölcseket, s egyik sem tud nekem felelni. 
Homályba burkolva ide s tova bolygok, és semmivel sem birok, még 
csak árnyékával sem annak, mit kivánok, mert elbuktunk s tévely
günk mindaddig, mig az érzékek köde köröz minket; s csak böl
csebben álmodoz, ki inkáob rászedetett szive hazugsága által. Mi va
gyok én? a mi voltam, már az eltünt; most egészen más ember va
gyok. Mi leszek holnap, ha mégis leszek? semmi állandó. Megyek, 
rohanok mint a futó folyam. Mund meg, millyennek látszom neked, s 
jól megnézz, mielött eltávozom. Sohasem hasittatnak többé ugyanazon 
hullámok; nem látható ujra az ember, ki egyszer láttatott. Lelkem 
mi vagy, honnét jösz? Ki helyezett e testbe, hogy mozgasd azt? Ki 
tette rád ez élet lánczait? Te lehelet, miként vagy egyesülve az 
anyaggal? te szellem a testtel? ha testtel együtt keltél volna életre, 
milly szomoru egyesülés volna ez rám nézve! Isten képe vagyok, és 
szégyenletes gyöngeség gyümölcse vagyok ; a romlottság hozott 
engem létre; ma ember, holnap por leszek: ezek utolsó reményeim. 
De te lelkem, ha valami isteni vagy, tudasd azt velem ; ha, miként 
gondolod, lehelet, az Isten egy részeeskéje vagy, tisztitkozzál ki a 
vétek szennyéböl, és hiszek neked." 

Azután kibontakozván e gyászos kételyböl felkiált: "Ma ho
mály, azután igazság, s akkor vagy Istent szemlélve, vagy a lángok
ban égve mindent megismerek .... A mint a lélek ezt mondta, fáj
dalmam csillapult, s este felé vissza tértem az erdöböl lakom ba, majd 
nevetve az ember esztelenségén, majd uj harczokat küzdve izgatott 
szellemmel. 

"Ah (kiált fel másutt), miért nem birok a fecskék és galambok 
szárnyaival? milly sebesen repülve hagynám itt az emberek társasá-

l) Gregorii Nazianuni opera graece et latine, ez interpretatione Tac. Bilii 
Prunaei, Párizs 1609-11. Jobb kiadását akarta ennek eszközölni bizonyos Be
nedictinus, de a halál llltal megakadályoztatott; s Pflrizsban nem rég csakugyan 
az általa készitett szöveg szarint adták ki, ujra nyomatván az elsa kötetet, melly 
má.r kászen volt. 
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gát, s mennék a magányba az embereknél hübb vadállatok közé. Ott 
boszuság és bánat nélkül folyandnak napjaim, s cszemet, melly az 
állatok fölé helyez, az istenség megismerésére s az éghezi emelke
désre használván élvezni fogom a nyugott és szemlélődö élet édes
ségeit. Onnét mint egy magaslatról beszélve lekiáltok a föld Iakóiboz: 
Ti halálra kárhoztatott emberek, ti egy percznyi életü lények,-ti, kik 
csak azért élvén, hogy a sir eledele legyetek, haszontalan ábrándké
pek u~án töritek magatokat, meddig álmodoztok még teljes nappal el
tévelyedve elmétekben ? meddig vonszoljáMk még illy módon té
velygéseitek lánczait? Nyomorult halandók! néhány óra, és hamuvá 
lesztek! Közös sors várja mindnyájukat; szegények és gazdagok, 
alattvalók és királyok, mindoyájan ugyanazon sötétségtől körülvéve 
ugyanegy helyen nyugosznak; s a föld nagyjai csak az áhal külön
böztetik meg magukat, hogy költséges sirboltokba temettetn6'k1 s ne
vöket és czimeiket márvány és bronzban hagyják hátra." 

Illy elmélkedő és eszményi költészettel táplálkozott e szent fé
nyes képzelmü ékesszólása, mellyben az atticismus a keleti merész
séggel, a legmüveltebb nyelv gyöngédsége az ötletek rendetlen kitö
réseivel, s az apostol szigora a szónok finomságával van egyesítve. 
Ha a koporsók fölött kesereg, Jeremiásnak moudanád; ha Julián el
len kel ki, Izaiásnak hinnéd; s nemes ékesszólását finom és elmés 
módok és gondolatokkal teszi folyvást érdekessé, ruellyek közé sze
renesés tapintattal keveri a megindító eszméket. 

A Szeutatyák az embert nem hivatala vagy méltósága, hanem 
érdemei szerint becsülték, miért is a mult imádóinak hagyva az ural
kodók és hősök magasztalását, ök ékesszólásukkal egyszerü és isme
retlen erényekkel tii.ndöklö s olly embereket dicsértek, kiket a halál 
már azon ítélőszék elé állitott, melly elött nincs helye semmi önvé
delemnek. A fényt, mit a viiagi ékesszólás a zajos vállalatok elő
adása, s a nagyság és semmiség közötti ellentétböJ állit elő, nálok az 
érzemény pótolja, mit a jótevő s az emberek azoigálatára szentelt 
erények keltenek bennünk. Ge1·gely, midön testvére Caesarius fölött 
gyászbeszédet tart, ne:m lévén annak semmi nyilvános cselekménye, 
mit dicsérhetne, erkölcsi tulajdonainál állapodik meg, s elmondja mi
ként tökélyesitette azokat a nevelés által. Alkalmat nyert azokat 
gyakorolni, midön a legveszélyesebb csáb, a nagyok barátsága ellen 
'kellett küzdenie: - "Julián, midön maga, Krisztust megtagad ván, 
elbukott, másokat is kezdett gyötörni; nem üzent ö, mint a hit elöbbi 
ellenségei, nyilt harczot; hanem udvariassággal takarta az üldözést. 
Első mesterfogása, melylyel minket a vértanuság dicsöségétől meg 
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akart fosztani, az volt, hogy mint gonosztevöket ítéltette el azokat, 
kik a keresztény hitért szanvedtek; azután az erőszak helyett rabe
szélést negélyzett, inkább szégyennek mint veszélynek tévén ki azo
kat, kik meg nem hajoltak az istentelenség előtt. Miután sokakat 
gazdagságokkal, másokat ígéretekkel, egyebeket pedig csábitó be
szédeivel s a példa tekintélyével megnyert, 't'égre Caesariust támadta 
meg. Esztelen ! könnyü zsákmá.nynak hitte az én testvéremet, olly 
szülők gyermekét!" Leírván az ellenA inditott harczot folytatja: 
"Féltek talán, hogy Caesarius, bátorságához méltatlan tettet vitt vég· 
be? Bátorodjatok! a győzelem Krisztussal van, ki meggyőzte a vilá
got." S valóban Julián kifáradván az ellenei harczban, felkiáltott: 
"Szerenesés atya! ezerencsétlen gyermekek !" 

Azonban a sir a kereszténynek ne]Il csak szomoruság és sira
lomra ad okot, hanem szent és üdvös intelemmel is azoigál: - "Med
dig (folytatja Gergely szülőiltez) oh meddig kell még várnunk, tiszte
letre méltó öregek, mig egyesülhetünk az Istennel ? Mennyi megpró
báltatásokat kell még kiállanunk? Ha összehasonlitom az Isten örök
kévalóságával, az egész élet is igen rövidnek tünik fel, mennyivel 
inkább mulékonyak az élet ezen maradvány~li, ez utolsó lehelet, 
melly kezd elenyészni. Mennyivcl előzött meg minket .Caesarius? 
Meddig kel\ még elvesztét siratnunk? Nem mi is ugyanazon hajlék 
felé sietünk-e? Nem ugyanazon kő alá tétetünk-e ? Nem leszünk-e 
mi is kevés idő mulva szintolly hamuvá? Mit nyerünk e néhány hát
ralévő nappal? nem egyebet, mínt hogy még több roszat látunk, szen
vedünk és talán cselekszünk, s aztán lefizetjük a természetnek a kö
zös és kikerülhetlen adót; némellyeket követünk, másokat megelő
zünk, amazokat siratjuk, ezek által sirattatunk, s utódainktól meg
kapjuk a könyek adóját, mit mi a minket megelőzöknek hoztunk . 

. Illyen a mi életünk; illyen a világ szinpada; kilépünk a semmiség
ből, hogy éljünk, s miután éltünk, ismét a semmiségbe térünk vissza, 
Mik vagyunk mi? egy állhatatlan álom, egy ábrándkép, melly meg 
nem fogható, egy átmenő madár repte, hajócska, melly a tengeren 
nyom nélkül fut tova, por, gőz, reggeli harmat , ma kinyilt, holnap 
már elhervadt virág." 

E semmiségtől a vallásos gondolat az ember egész nagyságáig 
emelkedik fel, s a szónok a hit egy általános igazságát magára alkal
mazván igy kiált fel: - "Akkor meglátom Caesarillst, nem többé 
mint számkivetettet, nem mint eltemetettet, nem mint könyek és szá
nalom tárgyát, hanem mint diadalmast, dicsőségest, megkoronázot
tat, melylyel feldíszítve, oh kedves testvérem, gyakran megjelentél 
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nekem, akár valóság volt az, akár kivánatom csaló képzeménye. Ma 
félre teszem a panaszt, megvizsgálom magamat, hogy lássam, vajjon 
tudtomon kivül is nincs-e bennem valami nagy ok a fájdalomra. Em
berek fiai, minthogy ideje már, hogy hozzátok intézzem szavaimat, 
meddig lesztek még keményszivüek és elvakult értelmüek? Nem 
fogjuk-e már soha megismerni és megvetni azt, mi a szemekb: ötlik, 
hogy azon nagyságokra függeszszük egész ngyelmünket, mellyek az 
értelemnek láthatók? S ha már szükség buslakodnunk, nem azon 
panaszkodunk- e inkább, hogy számkivettetésünk hosszura nyúlik, 
s hogy sokáig vagyunk bezárva ez élő sírokba, mellyeket magunkkal 
hordozunk! Ez az én fájdalmam, ez az a gond, melly engem éjjel 
nappal gyötör, s nem hagy lélekzetet sem venni békében." 

· E beszédét olvasva megérthetjük, mennyire igaz ez elmés gon
dolata: "A vigasztalás, mellyet egy, önmaga is siró ember érez, leg~ 
hatályosabb azokra nézvtJ, kik sirnak, s jobban tudja enyhiteni a szo-
morodottak fájdalmait, ki velök együtt szenved-" · 

Nővére, Gorgonia fölött is tartott ö dicsbeszédet, ugy találván, 
hogyha istentelenség a rokonokat javaiktól megfosztani, épolly sőt 

nagyobb megvonni tőlök a dicséretet, mit idegenektől meg nem ta
gadunk. Egy ajtatos, szent szigor közt élt s szeliden meghalt nő 1) 

Gergely ecsetének olly vonzó képeket szolgáltat, miszerint csak fáj
lalnunk lehet, midőn azt látjuk, hogy gyengének tetszvén előtte e 
tárgy, müvészettel akarja azt támogatoi. Merészebb röptöt enged 
gondolatainak atyja, a nazianzi püspök dicséretében, mellyben a fiu 
fájdalmát párosítván a baráti vonzalommal, beszéde kezdetén az ott 
jelenlévő Vazulhoz fordul s igy szól : - "Isten embere, hü azoigája 
és tudós kezelője az isteni-titkoknak, honnét jösz? mit keresesz itt? 
mi jót hozasz nekünk? A pásztort jöttél-e meglátogatni vagy a nyá
jat megvizsgá.lni. Ha miértünk jöttél, minket alig találsz élőnek, mi 
önmagunk legkedvesebb részében sujtattunk e halál által." Majd 
anyjához fordulva igy szól: - "A halál és élet, bármennyire ellen
kezöknek látszanak, közösségben állnak egymással, s egyik· a másik 
helyét foglalja el. Nem tudom, ha a 1·emény, melly megszabadit min
ket a jelen bajoktól, hogy örök életre vezéreljen, helyesen nevezte
tik-e halainak? igazi halál egyedül csak a bűn ... Oh anyám, te 
megfosztattál öregséged gyámjától. De hol a te lzsákod, kit Atyám 
maga helyett l!agyott neked?" · 

1) "Körülötte néma köoyek folynak, vigasztalhatlan de hallgatag fájdalom 
uralg, senki sem mervén oyögd~léssel megtiszteloi a keresztény illy csendes ki
mulását, kinek l•alála egy ajtatos ünnepélynek látszott." 
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~z. Vazul dicséretében Ít; gyönyörrel emlékezik a· közös nevelés 
és közlis gondokra: melly komoly viRsza pillantasok a ~salá.dra és 
önmagukra hmeretleuek voltak a régi müvészet előtt, annál inkább 
az előtt, melly nkkoriban a császáruknak hízelgett, lett légyen az 
Traj~n vagy Valens, Constantin vagy Julián. Mindazáltal nem naer
ném Gergelyt az egy házi ékesszólás mint<ljúul l'ljánlani,. mert gyakran 
él szónoklati mesterfogásokkal, a nélkül, hogy ezek segélyével az 
erköl<!sÍ részt összeolvasztaná a tényekkel; vagy kikerül né a kité
réseket és hosszadalmasságot, s kizárná a tündöklést, minek ujdon
sági szinezetc van ugyan, de semmi tartalom sincs benne. De a me· 
legség és nagyság, mit beszédének a magasabb eszmék kölcsönöznek, 
bármennyire tessék is valaki u ek a mérsékelt beszéd-modor, a képek, 
hasonlatok s átvitt értelembeni kifejezések gazdagsága, s irói tehet
sége minden korabeli atyák fülé helyezi öt, magát Anmyszáju sz. Já
nost sem veve ki. 

Százötvennyolcz költeményt gyüjtöttek össze sz. Gergelytől, 

ide nem számítva az epigrammákat, s a Sz e n v e d ö K r is z t us 1) 

czimü nem sikerült szomoru-játékot; to,·ábbá. kétszáznegyvenkét le
velet, mellyek között néhány hittani, a legtöbb bizalmas. Egy barát
jának, ki azt kérdezte tőle, bosszak vagy rövidek legyenek-e a le\·e· 
lek, azt válaszolta, hogy azt a körülméuyek határozzák: "Minek ho sz· 
szasan irui, ha kevés moudauunk van? s mireval6 kevés sorokra 
szoritkozni, midön sok dolgot kell közölnünk ? A lev0lben fö kellék
nek tartom, hogy világos legyen, s ne tévedjen az író az üres szavak 
tömkelegébe, miből csak beszéddüh tüuik ki. Az első e nembeli ér
dem az, hogy az iró mind a ru ü vel tek, w ind a tudatlanok tetszésével 
találkozzék; az elsökkel toltát olly nyelven beszeljen, melly ne ha
ladja tul a középszerü értelmet, az utóbbiak irányáLan pedig ollyat 
használjon, melly ne legyen pórias, de a2'ért könnyen megértessék. 
Legyen továbbá kellemes, mit nem várhatunk, ha száraz és fontosság 
nélküli tárgyról beszélünk, vagy ha előadásunk rendezetleu és disz
telen, mi csak unalmat és émely t szül j s végre ue akarjuk beszé
dünket mondatok és ezéizatok által emelni és füszerezni, hauem min· 
denek fölött az egyszerüseget és természetességet uralkodtassuk, 
Egykor a madarak királyt akartak választani, mi11deuik magasztalta 
t1aját becsét j a sas válat~ztatott meg, legjobbnak itéltetve, mivel nem 
követelte azt magának. H 
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Sz. Vazultól is négyszáz levelet birunk, mellyek mintájául szal
gálhatnak a levélben a tudományos megvitat:ísnak. Az ifj:.tkhoz in-· 
tézett értekezésében : ,,M i k é p e n lt e ll a p o g á n y o k i l" a t a i t 
h as z n os a n o l v as n i" ajánlja ezek tanulmányozását, elöszőr 

azért, mert erénypéldákat találhatnak ezekben, másodszor' pedig 
azért, mert ami hasznos foglaltatik bennök, mind a szentiratokból 
merittetett; melly vélemény akkor általános volt. Hozzá tehette 
volna, hogy ezek tanulmányozása által az izlés finomul, az értelem és 
itészi tehetség gyakoroltatik. Az ö érrleme, hogy e munkával meg
akadályozta a világi könyveknek a mérs!Sidetlcn buzgalom általi 
megsemmisítését. 

Ny~""' flt•t·gely. 
Testvére nyssai Gergely, szónoklat-tanárból pappá és theoio

guesá lévén, uj állásába is átvitte a világi bölcsészet ezeretetét; pár~ 

toltamind Platót, rnind az evangeliumot, s a hitágazatokat a keleti 
képletes okoskodással éA rendszer szerint fejtegette, mindazáltal a 
tévelyt kikerülte. Nazianzi Get·gely fölött ö tat·tott gyászbeszédet, mit 
igen középszerii s majdnem egészen t.hcologiai modorban szerkesztctt, 
a nélkül, hogy festményeit képzelern és érzelemmel élénkitené; s a 
mysticismus által hagyván magát vezettetni a száraz rendszer hat:i
rai közt marad, a helyett hogy megadná beszédének a keleti szineze
tet, s fel tudna emelkedni a növekedő kereszténység látványára. 

(;~-reuei Synl'slu"'. - :150 · 4:11. 
Cyrenei Synesius, Hypatia tanítványa, mint tizenkilencz éves 

ifju a cyreneiek által At·cadius számára határozott korona átnyuj
tásával bizatván meg, egy bes1.édet mondott a kormányzásról ( 71.EQÍ

{3Mt.Asíw;), melly nemes és okos (íszinteségeért dicsértetett. Mig Claudi
anus magasztalja a tétlen és gyámoltalan Honorius vállalatait, szép 
hallani, miként mondja meg az afrikai bátran Arcadius szemébe az 
igazat, s miként leplezi le a katonai fegyelem sülyedését akkoriban, 
midön a polgárok és alattvalók pénzért vásárolták meg a katonaság
táli felmentést, mig a szökevény scythák az elsl-í méltóságokra emel
kedtek, s az idegen !fjuság megvetvén minden törvényt, csak kin
csekre vágyott, a helyett, hogy elsajátítani igyekezett volna egy olly 
nép müvészeteit, mellyet megvetett és gyülölt. Inti a császárt, hogy 
jó példával éleszsze fel az alattvalók bátorságát, száműzze az udvar
tól és a hadsereg b öl a fényűzést; a barbárokat, kik pénzért áruba 
adják lelküket, olly hadsereggel helyettesítse, mellynek érdekében 
áll a javakat és törvényeket védeni; kényszeritse szükség esetében 
a mesteremberekct és biilc8észeket, hogy lépjenek ki mühelyeik és 
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iskoláikból; ébreszsze fel a várost tunya álmából, s fegyverezze fel 
a földműveseket a mezök Yédelmére; ö maga álljon ezek élére s száll. 
jon szembe a minden erényt nélkülözö barbár néppel, s ne tegye le 
addig a fegyvert, mig a heloták sorsára nem juttatja azt. 

Kereszténynye lévén folytatta Pia to tanulmányozását, igyekez
vén azt a kereszténységgel megegyeztetni, sőt ollykor annak adta az 
elsőséget. Ez nem helyes metaphysikai véleményekre vitte öt; hitte 
a lélek halhatatlanságát, de nem a büntetések örökkévalóságát; tisz
ta fogalmai voltak az istenségről, de a hitágaza.tok fölötti kérdéseket 
kicsiny !öl eg tárgyalta. V éleményei iránti szeretetböl, s hogy ne kell
jen kedves nejétől megválni, sokáig vonakodott a Cyrenaicában lévő 
ptolemaisi püspökséget elfogadni, s igy ir testvérének : "Időmet gyö
nyör és tanulás közt osztom meg: midiín h: ül önösen az égi dolgokról 
elmélkedem, magam ba vonuJok vissza; mulatságban pedig a legjobb 
társ vagyok. A püspök pedig Isten embere, meg van fosztva minden 
gyönyörtől, ezer szem tekint minden cselekedetére; szüntelen égi dol
gokkal van elfoglalva! nem csak önmaga hanem másokért is, ö lé
vén a törvény tanitója s ugy kellvén neki beszélnie mint magának a 
törvénynek." Hozzá tette: "Van nöm, kit lstentől és Theophil szent 
kezéből nyertem, s kinyilatkoztatom, hogy sem nem akarok tőle el
válni, sem hozzá mint valami házasságtörö titokban közeledni; sőt 

inkább sok és erényes gyermeket akarok nemzeni. u 

Megnyerése olly kivánatosnak látszott, hogy rnindezek daczára 
püspökké szenteltetett (410), e megmutatta, hogy jól fogta fel állásá
nak méltóságát, s a különbséget az egyházi és világi hatalom között: 
- "Hajdan (irja ő) ugyanazon személyek birák és papok voltak; de 
mivel e miatt az Isten ügyei egészen emberileg kezeltettek, az Isten 
elválasztatta e két állást, az egyiknek egyedül vallási a másiknak 
egyedül politikai kört szabván ki. Mirevaló ismét összekötni, mit az 
Isten elválasztott, s az ügyekbe nem rendet, hanem rendetlenséget 
hozni? nincs ennél szomorubb dolog. V éde! emre van szükség? men
jetek a törvények letéteményeseihez; az Isten dolgaira van szükség
tek? menjetek a város pap jához. A szemlélődés egyedüli kötelessége 
a papnak, ki e névre méltó" 1). 

Azonban midőn Andronicus Cyrenaicában, e görög gyarmat· 
ban, eddi~ szokatlan büntetéseket és kinzásokat hozott be, Synesius 
tanácscsal és kérelemmel igyeltezett öt megszeliditeni, mi nem sike
rülvén kizárta öt a ptolemaisi egyházból, s hasonló elját·ásra intette 

') Synesii opem. p. 108. Párizs 1612. és 1629. 
28* 
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a többi keleti egyházakat is. Nem hitte, hogy bitorolja azzal a világi 
törvényeket, ha védelmezi nyáját: de midön ugyanezen kormányzó 
kiesett hivatalából, Synesius védelmezte öt a feldühödt nép ellen. 

A birodalom, melly nem volt képes saját hivatalnokait sem fé
kezni, annál kevésbbé birta visszatartani a barbárokat. Cyren,aicál·a 
egész csordák özönlöttek, mellyekbcn a nők is felfegyverezve voltak, 
elpusztítván mindent, s csak a gyermekeket kimélvén meg, kikkel 
veszteségeiket pótolták. A püspök sirt a zivatar fölött, melly elpusz
tította a görög és keresztény müveltséget, s nyiltszivüen egyesitvén 
az ajtatos és világi visszaemlékezéseket igy szólt : "Oh Cyrene, 
mellynek történeti táblái törzsemet egész a Heraclidákig felviszik! 
régi sirja a doroknak, hol számomra nem lesz egy nyug hely! Sze
rencsétlen Ptolemais, mellynek én leszek utolsó püspöke ! A zoko
gás miatt nem tudok egyebet mondani: egészen elfog a félelem azon 
gondolatra, hogy talán kénytelenittetni fogok elhagyni a szentélyt. 
Szükség hajóra kelni, futni ; de midön távozásra szólitandnak, kö
nyörögni fogok, hogy várjanak; előbb az lsten templomába ruegyek, 
leborulok az oltár előtt, könyeimmel áztatom a talajt, s nem válok el 
addig, mig meg nem csókolom a szent asztalt. Oh hányszor fogom 
Istent segélyül hívni ! hányszor fogom megölelni a szentély rácsoza
tát! De a szüksé g kérlelhetlen és mindenható! Hányszor fogok me. 
reven megállani a falakon, s védelmezem tornyaink bejárását! Ki 
vagyok merülve a virasztás és fáradságtól, mit az éji örök reudezé
sében kiállok, hogy én is védjem azokat, kik engem védelmeznek. 
En, ki sok éjeket töltöttem álmatlanul, hogy vizsgáljam a csillagok 
járását, most elnyomottnak érzem magamat az ellenséges támadá
sok elleni védelem !lzülte virasztások által. Alig alszom el néhány 
perczre, már a fegyve1·ek zöreje félbeszakitja nyugalmamat, s ha be
zárom szemeimet, milly szomoru álmakat idéznek elő a nappali gon
dolatok! Elüzetve, elfogatva, megsebesittetve, lánczokkal terhelve s 
szolgaságra eladatva látom magunkat. De én megmaradok helyemen, 
a templomban: magam elé helyezem a szent edényeket; megraga
dom a szent asztalt tartó oszlopokat; s ott élek vagy halok. Én az 
lsten szolgája vagyok, s talán szükséges, hogy életemet áldozzam fel 
neki? lsten letekint az oltárra, mit fópapjának vére áztat" 1). 

Szavai és példája által fellelkesittetve a polgárok védték a vá
rost s visszaverték az ostromló barbárokat, mellyek a tartomány 
többi részébe szétáradva, windenkorra elnéptelenítették azt. Talán 

1) Oataataai•, mellybeu leirj~t Pentapolis ~~omo.;ru >orsKt 302, s ltöv. !Rp. 
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maga a püspök is ellenséges kard .Utal, vagy fájdalmában halt 
meg. 

Mint szónok és költő ékes nyelven ir, ollykor m;·gközeliti a 
fönségest, s az elvont tárgyakat majd költészet, majd történelmi 
vagy mesebeli vonásokkal tudja érdekesekké ter:ni. Sziiletendö fia 
részére irodalmi életéről irt egy beszédet, mellyben Plöndja, miként 
tanulmányozta Dianeban Chrysostomust, s ennek példájára mint mii
velte a költészetet és a szónoklatot. A haj dicséretére amaz ékes
t>zóló által irt beszéd ellenébe ií a kopaszság dicséretét írta meg, 
melly telve van tréfa és elmés czélzatokkal, keverve e•·kölcsi észre
vételekkeL Az E g y i p t o m i ban, vagy a G o n d v is e l és rlíl irt 
munkájában, ~~ birodalom állapotát Osiris és Tiphon képlete alatt 
vázolja, azt akarván megmutatni, hogy a közcsapások nem adnak jo
got a Gondviselés elleni zúgolódásra. Más é1·tekezései Plato szeren
esés utánzójának tüntetik öt fel a rejtegetett gondolatok leleményes 
elfátyolozásában. Mulatságosak s egyszersmind tanuhágosak a ba
rátság és ügyekről irt százötvennégy levelei, mellyekben majd tiszte 
letéről biztosítja boldog Hypatia asszonyt ( 8M·1rorva ~A-ctXct(!ta), mint any
ját, nővérét, tanitónöjét és legnagyobb jútev~ét j majd tréfásan ér
tesíti testvérét Konstantinápolybai utjár(ll; s mindig kié1·demli az 
irás legkedvesebb gyümölcsét, az olvasó szeretetét. 

Irt tíz dicséneket is jambusokban; ezekben az evaugeliumi igaz
ságokat piatói álmokkal keveri össze, s költői képekkel disziti fel, s 
felemelkedik a szemlélödő eszményiségig, mi azonban csakhamur 
egyhanguvá válik. - "Szerencsés, ki nem hallgatva az anyag fa
lánk kiáltásaira, s felemelkedvén, sebesen röpül Istt•n felé. Szereu
csés, ki feloldatva a földi harczokból s a lélek utjá•·a tP.rve áthaladott 
az isteni mélységek fölött! Nagy e1·ő kivántatik ahoz, hogy lelkün
ket az égi kivánatok szárnyaim emeljük. Ápold ez et·öt azon hévvel, 
melly téged az értelmi dolgokhoz vonz; a mennyei atya közelebbröl 
fogja magát mutatni, kezet nyujtván neked. Egy sugár mint előfutár 
fog az uton tündökölni, s megnyitja előtted az eszményi látkört, a 
szépség forrását, Bátorság, lelkem j az örök forrásokból fogsz inni ; 
repülj könyörgéseiddel a Teremtö felé, s ne késedelmezzél elhagyni 
a fo Idet. C~akhamar, egyesülvén az Istennel, isten leszesz az Istenben." 

Sz. Eph rem. - 320-19. 
Edessai vagy nisibisi (Mcsopotaruiában) Ephrem a szerctet cso

dájának mutatta magát a czivódások közt, mellyekre a szentek is el
hagyták magukat ragadtatni. Ö a világtól félre vonulva élt, miért 
nem is neveztük a Szeutatyák közt, kiket névről is alig ismert, mig-



438 

nem értésére esvén sz. Vazul dicsősége, meglátogatta öt, s felköltötte 
annak bámulatát. Teljesen járatlan lévén a görög nyelvben, s nélkü
lözvén a nevelést, szcrzetes életre adta magát, s magasztalójává lett, 
miután Egyiptomban csodáit e~zemlélte volna. Szegényes életet élt 
annyira, hogy sem szalmal'.sákja, sem botja, sem tarisznyája nem volt; 
virasztott, böjtölt és sirt j teljes lévén igazi alázatossággal, csak egy 
dologg.tl dicsekedett, hogy t. i. &oba sem mondott roszat senkire, sem 
nem czivakodott senkivel, s vétkül rótta fel magának, hogy tulsá
gos hajlama volt a könyörületre, minek egyébiránt bocsánatát re
ménylette. 

P a r a e n e B i B-ében intvén a szerzeteseket, mintegy szabályazza 
munkáikat és imáikatj a "Békében elhunyt Szeutatyák
r ó l i b Ps z é d e i b e n felhevült sz eretet és képzelemmel festi a Me
sopotamiában magányba vonult p ás z t o r ok életét. A G y ó n ás
b a n ön életét irja le, vagy inkább a módut, miként jutott a kétely
ből a k&tholika bizonyosságra. Irályának ismertető jegyei a kenet és 
egyszerűség; gazdag a képekben, miket legtöbbnyire a mezei élet
ből merit, ment a szónoki ledérségektöl, mikkel a görög atyáknál 
gyakran találkozunk j s annyira jártas a szent iratokban, hogy hibát
lanul idézi azokat 1). A gnosticusok, s különösen Bardesanes és Ar
monicus, énekeket szerkesztvén, mellyeket sokan mint ártatlanokat 
énekel tek, habár tévelyekkel voltak megfertőztetve, Ephrem ötven· 
két hibátlan érzelmüt irt ugyanazon dallamokra, mellyek közöl né
hányat a maroniták s a mesopotamiai keresztények most is énekel-

1) Sancti pat1-is nostri Eph1·em 8'/jri opera omnia quae exstant yraece, syr-i
ace et latine, ad manuscriptos codices vaticano11, aliasque castiyata. Róma 1737. 6. 
vol. in. fol. Volf Gerard !\.Ital. 

Ime néhány gondolata, mellyek a P é l d a b es z é d ok mintAjára irt aske
ta.i beszédéböJ vannak kivéve: .Nyesd meg a vldmát, és maga,ra nö. Hasonló'\n 
a lélek is, ha megtisztíttatik a világ gondjaitól, az ég felé emelkedik. -- Ki a 
vett sérelmek emlékét keblében megörzi, kigy6t melr>nget abban. Ki azokat 
elnézi, verembe ejti oz oroszlll.nt. - Mint egy sok hnrú hárfa egy iigye~ mUvész 
kezében, ugy van az egész test, Krisztus, a mi Üdvözítönk 'kezében. - Az ajta
tosság :\!arcza alá. rejtett harag és irigység ollyan, mint a keserü viz arany edény
ben; édessé lesz, ha az életfáj!wal érintkezé~be jö. - Az egyház nem oszlopok
b61 hanem emberekböJ ala.kittatott. - A tenger közepén Jé,·ö szirt nem akauá
lyozhatja meg, hogy a habok ml'g ne tám11dják, hanem ellenáll nekik.. Ugy mi 
sem nyomba.tjuk el képzeHí tebets~günket, de ellen!l.llhatunk neld! - Nem erény 
érzéketlennek lenni a. megvettetés irányában, hanem llltni azt és megvetni. - A 
lelki nyugalom egyesülve az Isten félelmével tüzes Rzekér, mellyen az égbe emel

kedünk. - Ob nyugalom, te ezerzetesi töl1ély! Oh nyugalom te égi lépcsö !" 
Lásd Correspondent 1844 novemb. 
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nek. Máriára olly énekeket szerzett, mellyeknéllángolóbbakat Ber
nárd sem irt. Gazdag költészet van a halálról szóló énekeiben (N e
c r os i ru a), mellyek különösen a szerzetesek halotti tiszteletére van
nak szánva; dicséri erényöket, példaképül álli~ja fel öket, s irigyli 
sorsukat "me1·t többé nem hallják a fájdalom nyögéseit, hanem az 
Isten szavát, me Ily enyh a fájdalomi·a, s a nagy remény záloga; nem 
haltak ők meg, csak nyugosznak Krisztusban." 

Egy új életrei gondolat megenyhiti a fájdalmat s megvigasztal 
c mulandó élet elvesztése miatt szomorúságunkban; olly érzelem ez, 
melly megkülönbözteti a pogány fájdalmát a keresztény fájdalmától, 
miként a kétségbeesést a bizalom mosolyától. Egy kisded fölött igy 
énekel: "Milly éles az anya fájdalma, ki kisdedét veszti el! Milly 
keserű az anya elválása gyermekétől. Te, Uram , ki befogadod há
zadba a számüzötteket, te fogsz gondot viselni az árvákra. A nap, 
mellyen egy gyermek megl,alt, mély sebet nyitott a szülök lelkén, el
vette és összetörte öregségök tárobotját : Oh U1·aru! a te szereteted 
támogassa öket. A halál elragadta az anyától egyetlen gyermekét, s 
ezzel levágta annak jobb karját s meggyöngítette ruinden tagjait: 
Oh Istenem ! add vissza ez anyának régi erejét. A halál elválasztotta 
az anyát elsií szülöttétöl; ez anya nyomorúlt és fájdalomteljes lett: 
Oh Istenem! tekints elhagyottságára, vigasztald meg fájdalmát. A 
halál letépte a· kisdedet anyja kebléről, s a szegény vigasztalhatla
núl siratja elvesztét: Oh Istenem! hadd lássa ismét kisdedét az ég
ben. Szerenesés kisdedek, kik a szentek társaságát élvezitek! Sze
rencsétlen öregek, kiket a halál az élet aggályai közt hagyott. Egy 
egész fájdalmas család hívja segélyül, én Uram, a te vigasztalá
sodat!" 

Sz. Cyrill, jerusalemi patriarcha, közzétette azon szent beszé
deit, mellyekben a hitújonczoknak előadta a hitágazatok erkölcstan 
és fegyelem lényegét 1)1 me Ily mű hathatós biz o nyi ték ot nyújt a ka
tholika hit változatlansága mellett. Ugyan illy czélra szalgálnak Gau
dentius, bresciai piispök tanításai, kinél ollykor az ékesszolás is fel
csillámlik. 

(;aesa1·eal Eust>bius ~70-338. 
Caesareai Eusebius a Galerius alatt vértanúságot szanvedett 

Pamphilusnak volt tanítványa, miért erröl Pamphilinek is nevez
tetett. Palaestinában növekedvén, ö is bebörtönöztetett, s mint gya-

·l) Sancti Gyrilli archiepi.Ycopi hie1·osol. opera. ed. Aug. Touttée, Párizs 1720. 
in folio. 
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núsitották, az által nyerte vissza szabadságát, hogy áldozott az iste
neknek, Pártolta Ariust is mindaddig, mig ez n tévelyröl meg nem 
győzetett és kárhoztattatott Kiváncsi fürkészöje lévén minden tan
nak, a pogány tanokat a ll:eres:l'.tényekkel igyekezett megrgyeztetni; 
s könyveiben Krisztus, Pithagoras és Plótó egym!ls mellett foglalnnit 
helyet. Tanítójának életiratán kivül, öt köny,·rt irt Origc·nes vfdel· 
mére, továbbá theologiai értekezéseket, különö~en ancyrni Marcell 
ellen, mellyekben kételyeket hagy ésr.revétetni az Ige termésr.ete 

fölött. 
Legnevezetesebb müve a P r· a ep a ra ti o e v a n gP l i c a, melly

ben négyszáznál több, nagyrészben elveszett szcrzökböl gyíijtött össze 
egyes helyeket, mellyeknek czélja lett volna IH•vezetésíil szolgP.Ini az 
evangelium bölcsészi tndományához, megmntatv!\n a zsidók és pogá 
nyok ellen, miszerint ez elfogadtatását nem rsztelen hitnek és vak
hisr.ékenységnek, hanem a legjózanabb itéletnek kösziini, mcrt min

den más pogány rendszert jóval felülmtíl, Az elsfi hat könyvben ezek 
haszontalnnságát igyekszik kimutatni, t' többi kilenr,zhen előadja nr. 
okokat, mellyek a kereszténypket rábirták, hogy n zsidók istentaná
nak előnyt adjanak. Szemlét tart a Yilág f'l'l'det~•·iíl szólú, a kíiliin
féle népek áltld elfogadott kiilönféle tanok fiilütt; igy hon<>zkés alá 
veszi a phoenicziekét S:tnchoniaton, az egyiptomiaké·t Maneton 
előadása szerint, a görögökét a mint azt Piodorns Sieulus, F.vf'
Nnr•·ns és alexandriai Kelemen kifejtették, s azt állítja, hogy Plato 
t:1na csak kevéssel emelkedik felii.l a közöméges!'n, s hory a mitho
logia képletes értelmezt!sei maguk a rómaiak által mf'gczáfoltattak, a 
mennyiben azt n közhit betiísr.erinti értelcmbrn vette. F.p olly ke
véssé állanak meg a fejtegetések, mellyek azt illetiHeg a természet, 
történet vagy erkölcestan útján tétPttek ; a nemzetek isteni tisztelete 
és áldozatai a gonosz szellemekre irányúltak, mellyek Krisztus által 
elüzettek innen; hasonlóan hamis a végzetbeni hit, nemkülönben azon 
vélemény, mintha a c~illagok befolyással lehetnének az emberi té
nyekre .. Levervén ellenfeleit, a zsidó rendszer természetét veszi tár
gyalas alá, azután pedig ennek forrásait fürkészi ; ha a görög böl
csekben, s névszerint Platóban valami jó találtatik, azt a szentiratok
ból vették, egyébiránt pedig haszontalan föltevések és örökös ellen
mondások közt ingadoznak. 

Miután a zsidó tant, melly e l ö k és z ü l e t volt, :>zilárd alapra 
fektette, az e v a n g e l ium i kim u t a t ás b a n (D em o n s t r a t i o 
e v a n g e l i c n) áttér annak fejtegetésére, miért vetették el a keresz
tényl'k n zsidók kifiinő tanából némelly, csak olly m1pre alkalmazható 
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életszabályoht, melly kiitelezve volt egyedül egy templomban ál
dozni, mi lehetetlen olly vallásban , melly minden nemzeteket át
ölel. 

Hogy hitelt szerezzen az ó szövetst!g történeti könyveinek, egy 
nitalános történetet sz erkesztett két könyvben ( narro8an~ ltJTOQta): 

az elsőben (xem•oyQct.q'lct.) előadta minden bironaim nk és népek flíbh 
eseményeit a világ teremtésétől Krisztu~ után 325-ig; minden népre 
egy kiilön szakaszt !lzentel és sok, most m:h nem létező iralokból 
közöl kivonatokat; a második egyidejíi (syncronistikns) rontató táb
lákból áll, mellyrkbcn tíz évr/H tiz évrE' ismerteti a fejE'delmek 11evt>it 
11s a főbb eseményel{f't Ábl'flhnm hivatásától kezdve lefelé. E mű nap
jainkban találtatott meg') s bár hn~zna nPm ft•lelt is meg a remény· 
nek, mindazáltnl hn keve~et adott Í!l isml' rPteinkhrz, de sokat mPg
<"rÖAitett, mit máshonnan meritdtiink, 

C o n st a n t i n é l e t i r a t á b a n anuyir·a viszi a hízelgést, 
hogy közvetlen iisszekötteté~be teszi az Í>itenséggel, !! inti, hogy ré
~zcsitse a Yilágot is abban, mit az égi kijelf'ntésekblíl tanúit j ollykor 
azonban felölti a piispöki komolyságot, evangeliumi igazságokat hir
det nel{i, s a clic~;~éretekkel ha:~r.nos és kemény leczkét füszerez. 

Ő írta az el~ő e g y h á z i t li r t é n e t e t is, a kereszt?nység 
kezdedétől a nicaeai Z!'Ínatig: jobban mondva gyűjteménye ez az 
t'gykorú emlékeknek, rnellyek 1·endsr.eresen éf! ertelmesen meg van
nak hány'vR, s egyszerűen és őszintén előadva; <' mű nélkül mit~E'm 
tudnánk az egyház ehő századaibóL Nem nnnyira az volt czélja n 
hiveknek egy éopiiletes köny,,et adni, mint inkálJb felvilágositás akart 

ez lenni a pogányok számára, hogy hibás rends?.ereiktől s nevelésök 
ellíitéleteitöl elvonja őket, szép fényben tüntetvén fel a kereszténysé
get, a nélkül, hogy egyenesen megtámadná az ősi szertartásokat, R 

kizárván minden ellenséges tárgyalást. Az arianismusról hallgat j s 
talán jól járt, hogy történetét egy évvel előbb be fejezt~.', mint ez eret· 
nekség kárhoztattatott, mert igy kikerülte a nyilatkozatot, mi annak 
javára üthetett volna ki. Érezte ő, hogy a történetnek új alakot kell 
iiltenie: "Mig mások nagy hadvezérek győzelmeit és diadalait, s a 
haza, gyermekek és javakért Yérüket ontó hősök férfias tényeit be
szélik el, rni, kik egy isteni élet történetét il-juk meg, csak szent har
czokról emlékezünk, mellyek a Mlek és lelkiismeret békéjeért, s in-

l) 1784-bPn Kon•t:mtinápolyban ~gy örmt!ny forditáaban, melly Milan6ban 
M,,j 0~ Zolirab aLa! !818-ban 11datott ki; k,lslll>b jobb kiadását eszközölte Aucher 
Vdenrz<Íben B2~ ll tn, 
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kább az igazság mint a hazáért, inkább a vallás ügyeért mint kedvelt 
személyekért vivattak ; a mi tisztiink örök emléket emelni a keresz
tény h ösök kitünő állhatatosságának, lelkeik győzhetetlen erejének, a 
gonosz szellemek ellen nyert diadalaiknak , halandó szemmel nem 
látható gyiízel meiknrk, s az örök emlék ü koronáknak, mellyek.et ki
érdemeltek." 1). 

Aneyrai sz. Nilu~> major, Epictetus Ma n u a l e-ját a kereszté
nyek használatám idomitotta át, azonkivül irt intő fejezeteket és sok 
levelet, mellyekben az r.rl{ölcsto.nt vonzó és mulattató módon 
adja elő. 

t\ l'llllYHZáj Ú !'Z. JáiiO!i. 

Aranyszájú sz .. Jánosban az előadás tisztasága, az eszmék fön
sége, az érzemények hevélye, az okoskodás hatalma, a képekbeni 
merészség és gazdagság, s korának minden tudománya egyesülve 
vannak; ö ép úgy élő képe a keleti egyháznak, mint Ágoston anyu
gatinak. Tökéletesen bi•·tokában lévén a görüg nyelv bősége és szép
sége, ismert minden módot, miként változtatható vagy helyeztethető 

el a szó; drámai élcnkséggel festi a vétek illetlenségét, vagy izgatja 
fel a szenvedélyeket az igazság pá1·tjá..a, bá1· ügyesen rejtegeti az 
előnyt, mit neki a szónoklat és bölcsészettan mesteri kezelése nyujt. 

Antiochiában, midön még nem volt annyira elfoglalva az egy
házi gondok által, i1·ta hosszú értekezéseit, különösen a P a p s á g
ról (D e Sa c e ,. d o t i o) szólót, Illeily ben a folytonos nkoskodás 
daczára sem ~zünik meg vonzó lenni. Há1·om könyvben védi a 
sz e r z e t es é l e t e t azon keresztények ellenében, kik gúnytár
gyává tették a szerzetesek et, s kérkedtek vele, ha egyik vagy_ másik 
valameily szerzet est rnegütött, vagy erőszakoskodást követett el el
lene, ha tréfát üzhetett belőle, vagy a birót ellene ingerelte, s vádas
kodásai következtében elfogatta. Chrysostomus szerint a gazdagság, 
dicsőség s a világi hatalom megvetése a szerzetest szabaddá, hatal
massá s mind~:n más ember fölött tiszteletreméltóvá teszi. 

Pappá szenteltetvén, homOiákat irt, mellyek távolról is csaltak 
hallgatókat, s gyakran tapsokra ragadták a jelenvoltakat. Ki csak 
egyes kiszakasztott részeket olvas azokból, ne merjen itéletet hozni 
értékükröl, mert szépségök az összefüggő egészben rejlik, azon me
legségben, melly azokat kezdettől végig lelkesiti; azon, az ázsiaiak
nál sajátos csiklandozó túláradásban, melly azonban nálamindig tiszta 
és nemes erkölcstannal párasúl ; az irály bübájában, melly a gondo· 

1) Elllbeszéd a~ V. könyvhöz. 
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latokat a legtalálóbb kifejezésekbe öltözteti, s mellyek elég világosak, 
hogy tanítsanak, festöiek, hogy valamit teirjanak, erőtelj esek, hogy 
intsenek, s szenvedélyesek, hogy inditsanak vagy vigasztaljanak. 
Egy olly népnél, melly csak alig lépett még ki a pogányságból, s haj
landó volt mindennck testet adni, különösen kedvesnek kellett lenni 
a képzelő tehetség uralmának, mit ő arra szakott felhasználni, hogy n 
sziv mély érzelmeit költse fe l; utólérhetlen a hatás és érdekel ts ég ger· 
jesztésében, tanítságat vonván ki a közönségesen meddő tárgyakból 
is, s ábrándosan felöltöztetvén és kiszínezvén a leg finomabb eszmé
ket; s mind e mellett semmi alkalmat el nem szalaszt, hol ajtatos
ságra vagy gyöngédségre buzdithat. 

Azonban c folytonos ragyogásban nines meg a kellő változa
tosság, s ez ázsiai bőség jobban veszi ki magát egy elmondott beszéd
ben, mint az olvasmányban. Konstantinápolyban irt munkái nélkü
lözik a reszelő simitását, olly annyira el lévén foglalva· mások lelké
vel; de a számkivetésben a sznrencsétlenség, a veszély s az ellen
tétek visszaadják elöbbi erélyét és édességét, mik leveleiben ismét 
úgy tűnnek fel mint első éveiben. 

Okoskodásait nem osztja több pontra, mint azt késöbb a scho
lastikusok szokásba vették. Alaposan ismervén a hibliát szarosan ra
gaszkodik ahoz, s nem keres abban titkos, elrejtett jelentőséget, ha
nem határozottan, betűszerint értelmezi, s mindig erkölcsi alkalma
zással végzi. Fürkészte ő az emberi szivet is, hogy felismerje a vét
keket, miket kitartólag hajhász fel s szigoruan festi le, a legalkal
masabb eszközöket használván, hogy azokat jóvá tétesse. A termé
szeti szépségek érzete, mi Vazulban gyönyörködtetett, Chrysosto
musban is feltalálható szigorú erkölcstannal párositva: "Az éj nem 
arra való, hogy az egészet álomnak szentPljük. Látjátók, hogy a 
mesteremberek, fuvarosok, kereskedők, söt maga az egyház is éjfél
kor kel fel ; keljetek fel ti is és szemléljétek :.>, csillagok e szép ren
dét, e mély csendet, e nagyszerü nyugalmat. A lélek ez órában tisz
tábbnak, könnyebbnek, emelkedettebb nek érzi magát; a sötétség és 
csend bünbánatra ébreszt; az emberek, kik ágyaikban mint sirok
ban feküsznek, a világ végének képét állitják elénk. Oh férfiak, oh 
nők, hajtsatok térdet, sohajtsatok fel mélyen, imádkozzatok; kinek 
gyermekei vannak, költse fel azokat, B éjnek idején tegyétek tem· 
plomm'á szaháitokat; ha gyengék lévén nem viraszthatnak, mondja
nak cl egy vagy két imát, aztán ismét fektessétek le,· csak hogy igy 
a felkeléshez szakjanak" t). 

') To~ iv uytOt\' 7Z'U~(l0~ ?ÍI•ljiV Joávvov ~()V i((lVIJOIJ~Oi'OV x. ~- )., ~a uíat-
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Chysostomussal kihal a görög ékesszólás. Harminczhárom év
vel halála után, Proeius .dús beszédet tartott fölötte, melly beszéd 
szomorú bizonyitéka a soha többé jóvá nem tett hanyatlásnak; ezu
tán nem volt többé hallható ékesszóló bes:~:éd görög nyelven, bár ez 
még mindig megtartotta s:;o;épségét s olly or~zágnak volt nyelve; melly 
ment mnradt a barbároktól, kilmek pedig némellyek kizáról&g tulaj
donitják n nyngati tudományosság bukását. 

Midőn én a Rzentatyáknt dic~érem, ne hozza fel nekem senki 
Demosthenest és Cicer<ít. Amazolwál hiányzik az irály Rzigorú tisz
tasága, mi a classicusokban gyönyörköutet. Nagyon észrevehető raj
tok a szónoki szokás, s a mi elég küliinös, még inkább a bizalmas 
levelek heu, mint a ~zónoki munkákban 1). A zunban figyelembe kell 
venni, .hogy a régi i1·6k olly ltöriilm~nyek kiizt éltelt, mellyek alkal
masabbak voltak az ÍI'ÓÍ szellem fejlesztésére: azokra pedig, l.:ik a. 

XVII. századhan Francziaor:~zágban ven!Cnyt•ztek a Szentatyákkal az 
ekesszólás babé•jaé.·t) azon müveltség vetett fény!mgárt, mcllyet a 
szépmüvészetek, a müvelt életmc>d. b a fényes udva•· ter:jesztett, rnelly 
a fénynyel egyesitette a finomságot. Ellenben a IV. százDelban a ke
resztény szónokok általános hanyatlás, idegen betörések, mérges 
viták, durva elpuhúltság l! férfiatlan gyáYaság közepett emelkedtek 
ki; rnidőn a képtelen fejedelmek nők és heréltelttől környeztetnek, 
s núnden meghajol a zsarnoki intés, vugy a lusta közöny előtt. 

Azután jó lesz meg nem állapadni (iskolai szokás szerint) u 
puszta formáknál, hanem mélyebben fürkészvén, azt venni figyelembe, 
mi öket a régi szónokoktól megkülönbözteti, azon lángoló és munkátl 
meggyőződést, melly irataikat élénkiti 1 melly előadásukat olly me
leggé, olly igazzá teszi, s melly mindennek érdekességet kölcsönöz, 
ruert minden őszinte nálok ; vegyük számításba azon távolságot, rnelly 
a régi irók igen csinos ugyan, de csak gyülölet vagy hízelgés által 
táplált szerzeményei, és a Szentatyák erőteljes rnunkái közt létezik, 
mellyekben az ember és emberiség legéletbevágóbb, legnagyobb
szerü érdeliei tárgyaltatnak. Akkor bámulva fogjuk látni, wennyire 
felülállnak kortársaik fölött, s idő és Lelyre nézve annyira külön
bözö elmék mint értenek egyet a tanokban, s a legnemesebb ügy 
folytonos védelmében. 

A latin müveltség jóval kevesebb ideig virágzott mint a hellen, 

~ .. ó,avtX navr«, · Saneli patris no.•tri Joann.ia Ohrysostomi opera omnia cura et 
studio B. de 11fontfaucon; Páris l 718-· 38. 13 vol. in fo lio, nem rég c~inosan újm 
nyomattak Pári•hRn. 13. k. S-dr. - L!tsd Hom. 26. in Acta Apoat. 3. és 4. 

1) Illyenek Chryeoet()m lovdl'i Olympiadeshei!l, 
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s mig a régi megszünt gyümölcsöt hozni, az új még nem jogositott 
kedvező reményekre. 

A kereszténység kezdetén a latinok közt carth2.gói Tertullianig 
egy iró sem tünt fel; azoknál, kik azóta virágzottak, hiányzik a gö
rög szellem szép összhangja s a kerek előadás, ruit a hellenek majd
nem tisztán megőriztek, de több kenet, s hogy úgy mondjam több va
lódiság található bennök, s bár kevesbbé tetszenek, de mélyebben 
hatnak. Olaszországban, s méginkább Spanyolhonban, Galliában és 
Afrikában az irodalmi hagyományok nem voltak olly gyökeresek mint 
Görögországban, miért is a rnieink fejlődése kevesbbé müvelt ugyan, 
de eredetibb volt; a nyelv hanyatlik, de az irály újjászületik; s a mit 
nélkülöznek tisztaság és hibátlanságban, kipótolják az érzelem eré
lyével, képekbeni gazdagsággal, emelkedettebb tekintettel, s különö
seu az alap ujdonságával, mi legfigyelemre méltóbb érdeme egy olly 
irodalomnak, melly bölcsőjétől kezdve csak ide&:en termékek átülte
tésével foglalkozott. 

Sz. Jeromo ... 
Sz. Jeromos túlzott képzelődő tehetsége által hagyta magát ra

gadtatni, úgy az életben ruint irataiban, miért is nála a bámulandó 
szépségek ruellett hibák és különczsrgek is találhatók; a theologiai 
komolyságot pórias tréfák, vagy kiméletlen szemrehányá.sokkal sérti 
m g i a mindig erélyes, gyakran természetes kifejezést B(lkszor el
rontja alkalmatlan idézetek, hirleg és közhelyi észrevételek s az ál
tal, hogy neru tudja magát időhöz r;zabni. De hogyan is lehetett volna 
hibátlan, mikor néha egy nap alatt ezer sort is irt 1) 1 s Vigilantius 
elleni értekezését egy éjen át készitette? Azonban a legszárazabb 
tá.rgyakat is érdekesekké tudja tenni képzelő tehetsége i s a szép 
ékes~zólási vonások és egylilásból folyó vitatkozása kedves olvasmány
nyá teszik munkáit. 

Panaszkodik ö, hogy "elhomályositván az evangeliumi szavak 
egyszerüségét és tisztaságát, olly cziczomázl)ttan irnak, mintha athe
neumban, vagy mükedvelő hallgatók előtt akarnának fellépni; be
szédeiket szónoklati hazugságokkal felpiperézve mint valami kéjhöl
gyet küldik a világba, nem annyira az lévén czéljok, hogy oktassák 
a népeket, hanem hogy megnyerjék az emberek kegyét s csiklan
dozzák a hallgatók érzékeit. Kik ékesszólást és szavalásokat keres
nek, m~njt;lnek Cicero, Polern on vagy Quiutilián hoz. Krisztus egyháza 
ne,n Academiaból vagy Lyceumból került ki, hanern alacsony néptől, 

1) Elösz6 az epbtlsmiakhoz irt levélrei m:\~odik Commentárhoz. 
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s az Isten eszteleneége legyéizte az ember bölcseségét. Ki olvassa 
most Aristatelest? Hányan ism~rik Plátót? alig néhány henye öreg. 
De a mi parasztjainluól, a rui igehirdetöinkröl az egész világ beszél. 
Tehát egyszerü nyelven kell fejtegetni az ö egyszerü szavaikat" 1). 

Már mondottuk, hogy ö sem igen kerülte ki, mit másokban r6lszal. 
Neki is vannak gyászbedzédei (e p i t a p h i a), mellyeken észre

vehető a pogány müvészet, illyen különösen az, mit Nepotianus al
binói pap fölött tartott s mellyben ennek még szépségét is dicséri. 
Ollykor azonban átengedi magát érzelmeinek, lefestvén annak utólsó 
óráit: "Levetette magáról a talmrót, s megtapogatta és látta azt, kit 
a többiek nem láttak, 8 felemefkedett mintha üdvözölve eléje ment 
volna annak, a ki hozzá jött; illy perczben viRszaemlékezett barát· 
ságunkra, vissza tanulmányaink édességére, s kezén fogva nagy
bátyját igy sz6lt hozzá: E ruhát, mellyet Krisztus szolgálatában visel" 
tem, küldjétek el az,én kedves Jeromosomnak, ki korra atyám, hiva
talra testvérem ; s a szeretetet, mellyel irántam mint unokád iránt vi
seltettél, vidd át ö rá, kit úgy szet·ettél mint engem." 

A részletesről a közbajokra térvén át, örvend, hogy Nepotian 
ennyi szenvedések közöl kiragadtatott. S e helyen leírja az akkori 
cr.ászárok szerencsétlenségét, a nagyok és ministet·ek bukásait, s a 
vérengzést, melly Konstantinápolytól a Juli-Alpesekig húsz év óta 
véghezvitetett: "Mennyi asszonyságok és Istennek szcntelt sz ü zek, 
mennyi nemes és tiszt a testek estek áldozattU a vadaknak ! Püspökök 
börtönöztettek be, papok ölettek le, a templomok szétromboltattak, a 
lovak Krisztus olt~traihoz köttettek, a martyrok ereklyéi kihányattak 
sirjaikból; mindenfelé nyögés, siránkozás, és sokszoros képe a ha
lálnak. A római világ romba dőlt, s a mi kemény ny ak unk megsem 
hajolt meg. Szerenesés Nepotian, ki mind ez iszonyokat nem látta! 
Szerencsétlenek mi, kiknek ennyi bajokat kell kiállani, vagy testvé
reinket vagyunk kénytelenek látni szenvedni! Egy idő óta érezzük 
az Isten hat·agját, s mégsem igyekszünk öt kiengesztelni: a mi bü
neink miatt hatalmasuk a barbárok 1 a mi vétkeink miatt tétetett 
semmivé a római hadsereg." S miután mint egy magaslatr6l bemu
tatta volna a nyomorgó és vesző em be ri nemet, igy folytatja: "Tér
jünk magunkba. Tudod-e mint voltál ki~ded, serdülő ifjú, érett em
ber és agg? Mindennap halunk, s mégis halhatlanoknak hiszszük ma
gunkat. Az egyedüli jó az, ha Krisztus által egymás közt egyesü
lünk .... A szeretet mindig él a szivben: ez által, habár eltávozott 

l) Comm. in ep. ad GaloL elösz6 a IV. könyvhö1.. 
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is Nepotián, mégis jelen van, s daczára a nagy távolságnak, melly 
köztünk létezik, ö mindkét kezével ~tölel minket, kölcsönös barátsá
gának zálogát adván nekünk. Legyünk lélekben Öl!szhangzók, ragasz
kodjunk egymáshoz, s azon lélek-erőt, mellyet Cromatius piispök 
mutatott egy testvér elhúnyta nlkalmávnl, utánozzuk mi is egy gyer
mek halála fölött. Lapjaink magasztalják öt, leveleink visszhangoz 
zák nevét; a mit nem birhatunk testileg, tartsuk meg emlékünk ben, 
s ha vele nem beszélhetiink, ne szünjünk meg róla beszélni." 

~z. Ambru!ó. 
Csak olvasnunk kell, hogy meggyőzödjíink, mennyire jártas volt 

sz. Ambrus a clnasicusokban, mert beszédei telvék a jobb iróktól köl
csönzött módok és fogalmakkal; s csak az uralgó rosz ízlésről tanús 
kodik, hamindemellett is l1ibáRan és különczködve ir; hiányzik nála 
a kifejezés nyiltsága, s mikor a kötelesRég vagy veszély érzete nem 
lelkesi ti, haszontalan szŐI'Bzá lhasogatáf;ok kal és elmejátékokkal talál
kozunk munkáiban 1). 

Beszédei közöl legjobb, mellyet testvére Salyrus halálakor 
mondott; telve van ez családi érzelmekkel, mellyeket a görög atyák
ban bámúltnnk : - "Mitsem használt, hogl felfogtam utólsó lehele
tedet, hogy ajkaimat holt ajkaidra nyomtam. Azt hittem, halálodat 
szivom be, vagy megosztom veled életemet. Kegyetlen és édes köte
lességek, szerencsétlen ölelések, mellyek között testét meghiilni és 
dermedni, s utólsó leheletét elrepiilni éreztem. Karjaimba zártam őt, 
de má1· elvesztettem, kit megölelve tartottam. A hnlál-lebelet, rnelly 
átjárt engem, az élet lehelete lett rám nézve. Adja az ég, hogy ez 
legalább megtisztitsa szivemet, s az én lelkembe ültesse át a te ártat
lanságodat és szelidségedet." A családi érzelmekről fel tud emelkedni 
a közbajokig, mint például szép előbeszédében: - "Ime, kedves test
véreim, az áldozat-oltár elé vittük a megkivánt tiszta, Istennek tetsző 
áldozatot, az én testvéremet és társamat Satyrt. Nem feledtem én el, 
hagy ö halandó, s nem ringattam magamat hiú reményben; de a ke
gyelem meghaladta a reményt, s a helyett, hogy zúgolódnám Isten 
ellen, inkább hálát kell neki adnom, mert mindig azt kivántam, hogy 
ha sanyarúság fenyegetné az egyházat, reám és családomra öntse ki 
a zivatar egész mérgét. Hála az Úrnak, hogy az általános telforgatás 
közepett, mit a mindenfelé harczot üzen ö barbárok okoztak, én' ma
gam éleget tettem a közveszélyért saját kellemetlenségeimmel , s 
egyedül magam sujtattam, midön núndenkit féltettem. Igen, óh test-

1) Saneli A.mbrosii opera ex edit i one 1·omana. Párizs 11H2. 5. vol. i u fol. 



vérem, a milly szerencsét! voltál abban, a mi az életet virágzóvá teszi, 
ép olly szerenesés voltál halálodra nézve is! Nem mi tőlünk, hanern 
a bal esetek elöl ragadtattál el; nem v esztett('d te el életedet, hanem 
megszabadittattál a fejünk fölött. függU, fenyegető sanyarúságoktóL 
Amint szeretted tieidet, oh mrnnyire bántott volna azon tudat,. hogy 
Olaszországot is má1· a kapuban fenyegeti az ellenség. 1\lennyire gyö
tört volna annak meggondolása, hogy egyeJüli üdvreményünk. már 
csak az Alpesek védbástyáiban van, s hogy csak néhány fatörzsekből 
áll a korlát, melly a szemérmet védi! 1\Iennyire els;:omorodott volna 
lelked, ha láttad volna, milJy csekély távolság választ el az ellenség· 
től ; s minő ellenség? szilaj és állatias, melly sem az életet, sem u. 
szemérmet nem kiméli." 

Semmi illy szépség nem található V alentinián fölött tartott ha-. 
lotti, vagy 'l' heodosiusra irt maga8ztaló beszédében. D e of fi c i i s 
m i n i st r o r um czimü legte1jedelruesebb és érdekestb b munkájá
ban az egyháziak kötelességeinek tárgyalása alkalmával t.Jszállllálja 
minden más ernberek kötelességeit is, s gyak o r la ti bölcs~szet kérdé
seket old meg. H e x am e r o n á b a n , fejtegP-h·én a teremtés hat 
napját, sokat használja Origenest. A szüzeségröl irt dicséretei olly 
hatást szültek, hogy atyáK. és jegyesek panaszra fakadtak ellene, mert 
sok nő fogadott Istennek szüzeséget. ht még nemes és megható egy
szcrüségü dicsénekeket is, mellynek néhánya maig is énekeltetik 1), 

czélja lévén mintegy ellenszert nyujtani a népnél használatban volt 
világias énekek ellen. Szent tetszéssel emlékezett ö a férfiak és nők, 
szüzek és gyermekek énekéröl, melly, kifejezése szerint, mint a hul
lámok moraja_ hangzott 2), s melly által sz. Ágoston is egész könye
kig megindittatott. 3), 

l:laudlanus :Uauu~rtus. ·- 444. 
Claudianus Mamertus, testvére egy viennei püspöknek, kivel 

már találkoztunk, s kit Sidonius Apollinaris kora jobb írói közé he
lyez, háromkönyvetirt (De statu animarum), hogy behizo
nyitsa a lélek szellemi~égét. Munkájából okosság és a vitatkozás terén 
jártasság tünik ki. 

1) Dev.• I'TeaJ.oJ' omnium. --- .lant surgit hora tertia. - Nunc sancte nobú 

spiritU/l. -- Bgynémelly a Te Deum ot id u~ ki tulajdonítja 1 mások a~ouhau a 
VI. •zázadl,ól Sisebut baráttól származtatják, ki valószinüleg Mo<~te Cas~inón é:t. 
Li.srl Quesnell Ob•uv. ad B1·eviw·ium ehm·i '''o''"·'lerii JJf. Ca,.;";; :t l'.·ti< .L,k 1, 
ftlt.al kiadott Tl.teodornsféle Poenite11tiafe-ban 1. réNz. :~tB lap. 

") Hoxamm·on. Ill. 5. 

") Cv"fess. IX. 7. 



449 

Le~·in~>i ~>z. VIncze. - 4!il0. 
Lerinsi sz. Vincze 434- ben közzétette a C om ro o n i t o r i

u ro-ot, mi figyelmez! e té st foglal magában az ephesnsi általáQos zsi
naton három év előtt kárhoztatott eretnekségek ellen, s egy intelmet 
annakkövetésére "mit mindenütt, mindig, és mindenki 
vallott és hitt.u 

Nem lesz fölösleges idézni eszméit a haladásnak az egyház á.ll
hatatosságávali összhangzásáról : - "Nincs a Krisztus egyházában 
haladás ? kérdi magátóL Van bizonyára és pedig sokféle, és senki 
sincs abban olly ellensége az Istennek, hogy meg akarja azt akadá
lyozni. De a hit igaz haladásának és nem változásának kell annak 
lennie. A halaelás valameily dolognak önmagábani nagyobbodásában 
áll; a változás pedig ugyanannak egy állapotból másikbai átmenete. 
Tehát kell, hogy mindenkinek értelme, tudománya, bölcsesége növe
kedjék az évek és századokkal, de csak saját nemökben1 tudniillik 
ugyanazon hitágazatokban, ugyanazon értelemben, ugyanazon gondo
latban. Igy a testek is fejlődnek, de azért ugyanazok maradnak j "S 

a:.: öre~ ugyanaz, ki volt ro int gyermek. A haladás helyes és törvény
szerű szabálya az, hogy az évek száma a felnőtt lényekben ott találja 
a részeket és alakokat, mellyeket a teremtő alkotott. De ha az e,mberi 
alak más, különböző nemű alakká változik, ha hozzáadatik vagy el
vétetik töle valameily tag, a test szükségképen elvesz, vagy szörny
alakká váJik, vagy legalább meggyengül. Hasonlóképen szükséges1 

hogy a l<cresztény hitágazat kövessE:: a haladás e törvényét, az:,.z 
hogy idővel mcgszilárdúljon és terjedjen, s hogy egésznek és teljes
nek mutassa magát úgy a részek arányaiban, mint minden tl!gjaiban j 
de semmi álalakitást sem engedhet meg tulajdonsága kárával, és 
semmi változtatást meghatározásábanu t). · 

Sz. Ágoston. 
A latiu atyák közt legtöbb oldalú tudománya volt sz. Ágoston

nak. A legfölségesebb lángész, ha kedvező időkben él j mindent tu
dott ö, mindenre fogékony volt értelme; metaphysikus 1 történész, 
ját·tas a müvészetekben, tanulmányozója a népszokásoknak, éles el
méjű vitatkozó, komoly és méltóságos szónok; szerzett zenedarabo
kat, s ·tárgyalta a legnehezebb theologiai pontokat j leírta a biroda
lom sülyedését, értekezett a gondolat tüneményeiről j az iskolai vitát 
ékesszólással tudja élénkiteni j a theolagiában helyt ad a képzelgés
nek, b~r a legtöbbször kénytelenitve van éleselmüségét titkos értelmű 

1) Oummonitorium. c. 23. 
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finomságokban emészteni fel 1). Ékesszólása ollykor , barbár és negé
lyezett, de gyakran új és egyszerü, mindig élénk és tömött, s az 
afrikai ábrándos kedélyekre mi~dig hatályosan müködtek e képze
lödés világos fogalmai, melly mint maga az égalj olly heves volt, s 
ama rendkivüli felindúlás, melylyel azokat kifejezte. Kevés lévén 
nála a müvészet, egyenlőtlen és kemény az irály, nem bir úgy fele
melkedni mint a keleti atyák, de több evangelium van benne, gyak
ran fordulván a szivhez, s ha olly igazságokat is be akar bizonyítani, 
mellyek nem szorultak arra, s azt hiszi, hogy a bizonyitékok világo
sabbak lesznek ha ismételtetnek, de másrészt a szószékre is magával 
viszi azon élénk lelki gyöngédséget, me ll y C o n fes s i o i ban .észlel
hető, s ez még rögös theologiai vitákban sem hagyja el. 

Carthagóból Rómábament ékesszólás-tanárnak "nem nagyobb 
nyereség vagy kitüntetés reményében, hanem (miként mondja) ruert 
azt hallotta, hogy ott nagyobb nyugalommal lehet magát az ember
nek a tanulmányokra adni, s az ifjúság is jobban féken tartatik, úgy 
hogy ott nem ronthat be szemtelenül olly tanárhoz , melly neki nem 
azokott mestere, és senki sem bocsáttatik az iskolába, ha a tanár bele 
nem egyezik. Ellenben Carthagóban arczátlan szabadság uralkodik 
a tanúJók közt, kik tánczolva mennek be az iskolába, s felforgatják a 
kiszabott tanítási rendet és rendszert 2)" és igy folytatja tovább pa
naszai t a earthagói fegyelmetlenség ellen. Azonban Rómában sem 
igen jól mentek a dolgok, s ollykor a tanítványok összebeszélvén 
mindnyájan más tanárhoz mentek, hogy igy az elöbbitől elvonják a 
köteles bért. 

C o n fess i ó i, melly könyv azoknak való,kik a jó útra vissza
tértek, nem pedig azoknak, kik azt soha el nem hagyták, roszúl után
zott mintá.úl szolgáltak némelly jelenkori, cynicus kevélységü önval
lomásos iratoknak. Semmisem könnyebb, mint magunkat általánosan 
bünösöknek vallani, biztosak lévén, hogy nem fognak szavunkon. Olly
kor egynémelly nagy bűnöket is megvall, de nem azért, hogy meg
vettessék, hanem hogy bámultaasa a változást, mit csak az önvallo
má.s tanúsít, vagy hogy kedvező ellentétbe állitsa azokkal elméjét és 
munkája szépségét. Ágoston ellenben élszinte vallomást tesz Isten 
eléitt a harczokról, mellyeket vivnia kellett, hogy a rosz útról a he-

1) D. Augtatini hypponenaÍ8 Epi8copi opera, per theologoa lcvanienaea edita 
1677. 12 vol. in fol. Nem r~g újra nyomattak a bencz~sek kiadAsa szerint Pá
rizsban 8-dr. 

') Oorifea•. V. 11. 
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lyesre, a tévelyből az igazsághoz viflsza.térjen. Mig a jelenkori böl
csészet, a nélkül hogy pirul na a meg nem áldott viszony fölött, le. 
lenczházba küldi annak gyümölcseit, ö, a keresztény, szpgyenli a vét
ket, de a gyermeket neveli es ellátja, érezvén, hogy egyik kötelesség 
megsértése nem jogosit fel új sérelemre, s hogy nem másokkal kell 
éreztetni saját bukásunk büntetését. Nagyravágyó ésszeretettel teljes 
lélek lévén, ifjúkori eltántorodásában gyönyörökkel részegiti magát, 
nem ~légittetik ki a hirnévvel hanem megúnja azt; vágyakadva ke
resi a boldogságat és igazságot, s szivének erőszakos magányában 
önmagával küzd, és legyőzi az akadályokat, miket a hamis bölcsé
szet, hosszas ruegszokás s ifjúsága és kéjvágyának ingerei gördíte
nek eléje. Ágoston mindezeket olly igazán s annyi erővel födi fel 
előttünk, a mint ezt csak ollyan teheti, ki mindezt maga tapasztalta, 
s ki bánatában nagyitja saját bűneit; ekként az ember megvizsgálja 
magát az önmaga által oda tartott tükörben, e rr.egvigasztalódik, mi
dőn látja, milly ereje van az elhatározott akaratnak, s megoldja a 
belső lét rejtélyes feladatait az Istenrei folytonos hivatkozás közvetité
sével, ki egyedüli megfejtése azoknak. Ez irat mély természetessége 
új dolog a régi világban; mint szinte a szigorú önvizsgálat, és a 
kétségbe nem eső szomorúság is, mi a kereszténység müve az em
berben. 

So l i l o q u i á i önmagávali okoskodások az Isten és lélek fö
lött, fürkészetc elmés és ábrándos érzelgéssei párosúlt. Mennyi nyug
talanság ez igazságot szomjuhozó lélekben! --·- "Első ifjúságomban 
bizonyos gyermeki félénkség, melly közelitett a babonához, viseza
tartott engem az igazság keresésétől. De a korral felfuvalkodván 
szivem, másik túlságba estem: hallottam embe1·ekről beszélni 1 kik 
azt mondták, miszcrint a nélkül, hogy a parancsoló tekintélyhez fo 
lyamodnának 1 bárkit megszabadítanak a tévelytől, ha ve~etésökre 
bizza magát , s megmutatják az igazságot lepel nélkül. En akkor 
egészen tűz és könnyelmüség voltam, millyen az ifjúság szokott lenni; 
szerettem az igazat de olly fajta kevélységgel, mit az iskolában azok
tunk magunkba szini, hol tudományos hirben álló embereket hallunk 
minden tárgyakról vitázni. Én is vágytam tehát küzdtérre lépni, 
megvetvén mindazt mint mesét, mi értelmemet és érzékeimet felül
haladta. Ob milly vak voltam! A kevélység ösvényén kerestem azt, 
mi csak az alázatosság útján található fel 1). Kilencz évig maradtam 
a ma~ichaeusoknál .... azt azonban nem titkolhattam magam el8tt, 

1) Se1-m. LI. cap. 6. n. 6. 
29* 
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hogy ök képesebbek voltak az egyház tanát ostromolni, mint saját
jukat bizonyítékokkal megállapitani" 1). 

Megnyugodván lelke a tekintélyben, mások tévelyeit támadja 
meg, s a bölcsészet legkényesebb pontjait teszi kérdés tárgyává. Meg
ezáfaiván az akademikusokat, s vitatkozván az origenistákkal a vé
ges és végtelenröli kérdés, vagyis a teremtés merült fel előtte; a ma
nichaeusokkal a rosz eredetéről kellett értekeznie; a pelagianusok
kal szemben a szükséges és esetleges közti viszonylatokról: a hit és 
tudomány közt létező viszonyokat más munkákban világositotta fel, 
mellyek czélja volt kimutatni, miszerint az embP.ri okoskodás elemé
nek a hit isteni elemére kell támaszkodnia. V égre az I s t e n v á r o
s á r ó l irt munkájában politikai kérdéssel foglalkozik, azt állitván, 
hogy minden itt alant történő esemény megfelel a Gondviselés czél
jának, melly Gondviselés a nélkül hogy békóba verné a szabad aka
ratot, a véges akaratokat a végtelen bölcseség szándékai szerint 
irányozza. 

Nyugaton ö volt az elsö, ki rendszeres alakot adott az evange
liumi tannak, s igy a latin istentan (dogmatica) atyjának tekinthető. 
Nem mintha ö új bölcsészi rendszert gondolt volna ki, hanem nagy· 
terjedelmü tudományát s mcsszeható és hajlékony elméjét arra hasz
nálta, hogy előbb észre nem vett rokonságot födöziitt fel a keresz
ténység és az alexandriai tanok között, s küzdvén ezek tévelyei ellen 
amannak tekintélyével, összeolvasztotta a neoplatonismust a kinyi
latkoztatás tárgyai val, elkerülhetlenn ek mutatván ki az emberi tudo
mány és észre nézve a::.: isteni tudomány és ész támaszát. Az Isten, e 
szükséges és legtökéletesebb lény, élö, mert az élet jobb a tétlenség
nél; ö az élet maga, rnert az élet jobb az él ö lénynél j ö az értelem 
forrása, és változhatlan bölcseségében. A világot szabadon teremtette, 
de ismerte, mielött létezett. Ö örök igazság s minden igazságosság 
örök törvénye j ö a szellemi világ fő java, mellyel az ember a religio 
által igyekszik összeköttetésbe jőni. Ő mindcn embert poldogaágra 
hitt az erény utján, mellyre észszel és akarattal kell lépni, s az akarat 
tetszése szerint használhatja szabadságát, közelcdvén az Istenhez 
vagy eltávozván áttól. 

Minthogy az isteni értelem magában zárja az örök és változ
hatlan eBzPJ.éket, nem csak mint a gondolat cselekményeit, hanem 
úgy is mint a termények előképeit, ennél fogva az eszmék függetle
nek a dolgoktól. A mi létezik, az jó ; maga a halál is jó, mert a lét 

1) De utilitate credendi, cap. I. n. ll. 
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okozta. A roszat nem a lényegekben kell keresnünk, hanem azon 
hamis arányokban, mellyek a lények közt alakúlnak. A mindenség
nek, melly lényegileg tökéletes, mindenféle dolgokat magában kell 
foglalnia, tehát az alsóbb rendii és romlandó teremtményeket is. 

Ezt a manichneusok ellenében állította. A pelagianusokkal a ke
gyelemről vitázott, s mint bölcsész megmutatta, hogy tudományuk 
szükkörü és tökéletlen j mint gyakorlati reformator szemükre hányta, 
hogy meggyengítették az egyház kórmányának leghathatósabb esz
közeit; mint helyes gondolkozó kárhoztatta üket, mert eszméik nem 
feleltek meg a hit alap-eszméiből levezetett köve.tkeztetéseknek, S 
állította, miszerint az ember az eredendő bün óta megszünt vétkez
hetlen lenni, s a kegyelem, mellynek segélyével jót cselekedhetünk, 
csak Istentől származhatik, ki azt a kinek e a milly niértékben akarja, 
annak és olly mértékben adja •). Azután igyekszik kiegyeztetni az 
emberi akaratot az isteni előre-elrendeléssel (praedestinatio), a roszat 
a gondviseléssei: melly vitatkozások nem kevéssé behonyolitották 
azon theologusokat, kik sz. Ágostonban támaszt akartak találni olly 
véleményeknek, mcllyekd az egyház vagy kárhoMat, vagy csak 
alig tűr. 

Bölcsészi élete kezdetén az akademicusok hiányos tanait 
követte j de midön látta milly nehézségekkel járnak azok az alap
feladatokat illetőleg, a platonikusok túlhajtott föltevéseiben keresett 
rncgóldást, s elfogadta az emberrel veleszületett eszmék elméletét 
azon kiterjedettségben, mellyben ök tanították, mig végre eljuttatta 
öt az igazsághoz azon hit, hogy az cmbe1·i természet lényegénél 
fogva értelmes, s ugyanazért keresi , megtalálja és felismeri az 
igazat 2), 

Ezen igazság, sz. Ágoston szerint, rnindenkiben megvan, csak 
akaratja legyen azt önmagában felkeresni; miért is ki fel nem ismeri, 
önmagának rohatja fel vétkülS). Ha nem mindnyájan tudják azt 

• 1) Marheineeke, Párbeszédele HZ. Ágostonnal a szaba<lság és kegyelemre 
vonatkozó tana fölött. Berlin 1821. - Vigger, sz. Ágoston és Pelagius tanainak 
történeti elöadá&a. Ugyanott. -" 

2) Már ernlitettük Plato hamis okoskodását, ki igy sz6lt: a ludda nem 
egyéb vi3szaemlékezésnél, s azt 11 gyermek példájával bi•onyitQtta, ki ha ügyesen 
kérdeztetik, olly uolgokra is mrgfelel, mellyel<et sohasem tam~lt. Plato igy követ
keztetett~ teltát megvannak benne az eszmék, s elég azokat kifejteni ; mi igy követ
keztetünk : tehát értelmes. Sz. Ágoston, ki az első oko"kodást fogadta el, vissza
vonta azt, mert (igy sz61) lehet hogy a kérdezett _qyennek azért tud felelni, mivel 

l!rtdmes Ú1·mészete van. ltetract. I. 8. 
':1) Ubique, veritas, praeside,, rnnnilms "on.•nletltilms te, simulque respondes 0711·· 
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megkülönböztetni, az csak onnan van, mert az igazságot a hamis
sággal tévesztik össze, s mert a szenvedélyek arra csábítanak, hogy 
ezt válaszazuk amaz helyett. Azonban erősen állítja, hogy a belső 
emberben lakik az igazság 1), mit talán a bámúlt ,Ism e r d ma g a
d a t' akart kifejezni; s a belső tényekrei figyehnezést a legf"ólsége
sebb igazságok forrásáúl tünteti fel; melly tan végtelenü! felülemel
kedik a Locke által divatba hozott közönséges tapasztalati rendszeren, 
melly mindent a külső észlelésb<íl akar származtatni. 

Hogy a tévely az akarat vétke úgy a közönséges embereknél , 
mint a tudósoknál, sz. Agoston a bálványimádás példájával bizonyitja 
be. Az emberek inkább szarették a müveket, mint a müvészt; s nem 
lévén elegendö erejök ezt keresni, amazoknál állapodtak meg. A sze
retetnél nem állottak meg, hanem s z o l g á l n i a ka r t ak a teremt
ményeknek. A tudósok féktelen szabadságot ak a r v á n hitetlen
ségbe estek; olly tévelyek ezek, mellyeket letehetnek , h a h i s z i k 
a z t 1 m i t n em b i r n ak me g é r t e n i2). 

Már nála feltalálhatni Cartesius bizonyítékát, melly a tulajdon 
gondolat tényeibtll a tulajdon létre következtet 3): de az ,é n l é t e
z e m'-et, melly Cartesiusban nélkülözi a támaszt, mert egy nagyobb 
igazságot tételez fel, sz. Ágoston csak mint az általa megtámadott 
akadamicusoktól kétségbe nem vont alaptételt fogadja el, s nem mint 
első igazságot. Bár éí behizonyitja •), miszerint saját öntudatának ta
núskodása folytán minden ember tudja, hogy él, érez és ért, mi any
nyit tesz mint ismerni saját lelkét, mert ez azon alany, melly él, érez 
és ért. 

Találhatók az éí munkáiban más vélemények i~, mellyek későbbi 
Lölcsészeknek tulajdonittattak; mások, mellyeknek számba nem vé
tele tévelyre vezetett; ismét mások, mellyek Pelagiustól Janseniusig 
minden eretnek-főnöknek támaszúl szolgáltak. Olly tanok ellenében, 
mellyeket napjainkban ismét Br.eretnének feleleveniteni , világosan 
kiilönbséget tesz az érző és itélö tehetség közt, s ez utóbbiban állitja 

nibua etiam diversa consulentibua. Liquide tu t·espondea, ae<l non omnea liquiie au
diunt. Omnea unde volunt consulunt, sed non aempet· quod volunt , audiunt. Optimua 
ntiniater tuua est , qui non nta,qis inluetur hoc a te audire quod ipse voluerit, 4ed 

potiua hoc tJelle quod a te audierit. ConfeeB. X. 26. 
l) De vera relig. 39. 
') Ugyano~t 38. 

") Gondoll10zom , tehát vagyole Pr i""' aba le 'lu.auo, <ti de man·ife..t-ia.imia 
capiamlta exot·dium, utrum tu ipse si.,, An tu j(n·le mehtia ne hac interrogatione fal
laris, cum utique ai non esaea, falli rmmino non poa•ea 1 De li b. urb. Il. 3. 

') De Trinitate. X. 
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lenni az észt 1), s megmutatja, hogy ha csak érzékkel volnánk ellátva, 
nem tudnók használni a jeleket, hiányozván a mód, mellyen megkü
lönböztethetnők azokat a jelzett dolgoktól 2). 

A l á t h a t a t l a n d o l g ok r ó l irt értekezése azok ellen van 
irányozva, kik megvetették a kereszténységet, mert ollyakat paran
csol hinni, mik nem hatnak érzékeinkre j ő megmutatja, hogy ha 
nem hisznek a szemmel nem látható dolgokban, nincs semmi alapja 
a polgári társadalomnak j azután pedig azt mondja, hogy a mi hitünk 
érzéki bizonyítékokra is támaszkodik, millyenek példaul a betelje
sedett jövendölések, és különösen a világnak egy keresztre feszített 
általi nagyszerü átváltoztatása. 

Hadat üzent ő az akkoriban igen elterjedt csillagtannak is; 
megmutatja, milly különbözö a·orsban részesül ollykor két ikertestvér, 
kik pedig az égi testek ugyanazon állásában születnek ; B milly ne
vetséges hinni a végzet elöre-elrendelésében, s mégis meg akarni azt 
változtaini az által, hogy igyekeznek kilesni a Cijillagoknak valameily 
vállalat kezdeményezéerei kedvező állását. 

Ollykor kevéssé- helyes vagy világos vélemények csúszván be 
munkáiba, öregségében rágondolta magát azok kijavítása vagy felvi
lágosítására a R e t r a c t a t i o n e s czimü munkában ; kilenczven
három munkáját nézett át, mellyek kétszázötvenkét kötetet ké
peztek. Possidius, az ö életírója, beleszámítván a homiliákat és leve
leket is, ezerharminezra teszi munkáinak számát, s nem bizonyos 
benne, vajjon mind elszámlálta-e. Mellőzvén azokat, mellyek vagy 
ismétlések, vagy kihalt tévelyeket czáfolnak, van vagy tizenkét 
olly mÜYe1 m.ellyek bátran számithatók a nyugati egyház legjelesebb 
irodalmi termékei közé. 

Mi a politikát illeti, sz. Pál azon mondásához "N i n cs h a t a
l o m 1 m c ll y n e m a z I s t e n t ő l r e n d e l t e t e t t , " Ágoston 
hozzá teszi: "vagy rendeli azt az Isten, vagy megen
g e d i." A kereszténység kezdetben nem volt elégséges megdönteni 
azon, akkoriban kétségbe nem Yont alaptételt, miszerint a fejedelmet 
illeti az élet és halál fölötti jog: úgyannyira, miszerint sz. Ágoston 
maga is azt mondta, hogy a katona, ki nem öl, midön törvényes 
fejedelme parancsolja neki, ép olly vétkes, mint a ki rendelet nélkül 

----
' 
•) Quaeationea. IX. 
2) Az ész aeroat aliquid, quod tibere de specie imagimtm (az anyagi dol

gokr61). iudicet; et hoc est ma_gis mena, idest ralionali.t intelligentia, quae servatur 
ut iudicet. De Trin. IX. 5. 
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öli); nem birván még ekkor egy új közjog világoa eszméjével, melly 
külömbséget tett volna az erő, hatalom és törvényes itélö jog között. 
A háború rettenetes szükségessége mentséget talál nála, ha azért in
dittatik, hogy a sérelem visszatoroltassék, az alattvalók ellen elköve
tett igazságtalanság mcgboszúltassék , vagy hogy ellenál~janak a 
nagyravágyó szomszédoknak; de vétkessé teszi azt az igazságtalan 
indok, az eröszakos eszközök, a gyözelemmeli visszaélés, az ellenség 
elleni dühöngés, a kegyetlen boszúállás, a béke megzavarása, a hó
ditasi vágy, s a megengedett eröszakoskodások, midön megakadá
lyoztathattak volna ~). 

Marcellinnek adott feleletében is a vallásnak a politikávali meg
féréséröl értekezik, mi a pogányok előtt lehetetlennek látszott, szem
előtt tartván a parancsokat, mellyek azt hirdetik, hogy a roszért jóval 
fizessünk, s a ki megüti bal arczunkat, nyujtsuk oda neki a jobbikat 
is; me Ily parancsok az ö véleményök sze ri nt tiltották az ellenség ál
tal elrabolt javak visszakövetelését, vagy a birodalrnat pusztító bar
bárok visszaverését. De Ágoston azt fdeli, hogy semmi Rem hatályo
sabb az egyetértés fenntartására mint a szelidség s a vett sérelmek 
megbocsátása; rnert könnyebben békére lehet hirni a tiirelem és 
szelidséggel megjavít ott, mintsem az erő· hatalommal alávetett e~yé
neket. Azon parancs, melly azt rnondja, hogy másik arczunkat is tar
tsuk oda a verőnek, nem betüszerint értendő, vagyis nem annyira 
külsöleg kell azt gyakorolnunk, mint inkább szivünket kell a szerint 
hangolnunk. Nem is tiltja a gonoszok megbüntetését, hogy akaratjuk 
ellenére is megjavittassanak, vagy a visszaverésökre szükséges hábo
rút, mi nem hogy tiltatnék az evangelium által, Je siit inkább ebben 
elií vannak -irva a polgárok és katonák kötelessógei 3). Teljesítsék 
ezek e kötelrneket, s a népek és hivatalnokok, az urak és szolgák, 
a királyok, birák, haszonbérlük, fé1-jek, nllk, atyák, gyermekek élje
nek úgy mint az evangelium parancsolja, s megfogják látni, veszteni 
f()g·e azzal a közjólét. A keresztény fejedelmelwek tulajdonitani a 
köztársaság bukását ostobaság, miután maguk a pogányok bizony
sága e:aerint is olly régóta megrongálták azt a köz és magán vét
kek 4). 

Midön Alarik elfoglalta Rómát, az egész keresztény világ egy
haognlag a martyrok kiöntött véreérti hoszúnak hirdette azt; és sok 

') De citJ. Dei. l. 29. L ás,] De Mai~tre, Du JlnlJ" IV. 4. 
2) A manichaens PauRt.lis megcoz:UoltatftR:I. 

~) Sz. Lukács. m. 1 L 
') Ep. 142. 
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beszédből, még sz. Ágostonéiból is kicsilhlmlik a megeledés, mit ezen 
nagy igazságszolgáltatás okozott. Az ősi isteni tisztelet barátai ellen
ben e szerencsétlenséget úgy tekintették , mint az elhagyott istenek 
büntetését, s a keresztényeknek tulajdonitották vétkül a birodalom 
romlását. Ennek czáfolatáúl Agoston egy történelmi és bölcsészi 
munkát adott ki, az Is t e n v á r os a czim alatt, mi érdekes emléke 
a szellem és tudományosságnak; ebben bebizonyítani igyekszik, mint 
ficzamittattak ki a pogányságban az erény és dicsöség eszméi, s 
ebben keresi a romlás igazi okait, szembesitvén az egymás ellen küzdö 
két különnemü müveltséget; s az egyikre kimondja a halálitéletet 
addig a, történelemben ismeretlen meggyőződéssel, mig a másiknak, 
melly Abeltól kezd,·e folytonosan a világ üldözése s az Isten vigasz
talásai közt zarándolwlva halad, diadal·énekét zengi. 

411-töl egé3z 427-ig dolgozván e munkán, időközönkint huszon
két könyvben adta azt ki. Az első tiz könyv a pogányokat czáfolja; 
vagyis öt azok ellen van irányozva, kik a bálványok tiszteletét szük
ségesnek hitték e világbani ideiglenes jólétre. Trója feldúlásakor 
Priamus az istenek oltáránál öletett meg, Juno temploma a zsákmá
nyok és foglyok tárházává választatott. Megbukott Ninus bh·odalma, 
meg a görögöké; pedig hát akkor még senkisem követett el merényt 
az istenek tisztelete ellen. A köv.etkező öt könyv azok ellen harczol, 
kik azt hitték, hogy Isten szolgálatára kell magunkat szentelni, ha a 
jövő boldogságot meg akarjuk nyerni. Az utóls6 tizenkettő ldmutatja 
a két város, t. i. az egyház és a világi társadalom eredetét, haladását 
és különbUzií kimenetelét. "Két város van (mondja ö), egyik az em
bet·eké, mellynek feje Káin; másik az Istené, romolhatlan és tiszta, 
mellynek első polgára Abel volt. Amazt egéRzen az Isten megveté
séig fokozódott önszeretet építette, ezt pedig az önmagát is megvet/í 
lsten szeretete; az egyik önmagában helyezi dicsőségét, a másik 
nz Úrban; az egyik az emberek dicsőítését keresi, a másik nem akar 
más dicsőséget lelkiismerete bizonyságán kivül; az egyik felfuval
kodva és kevélyen folytatja útját, a másik azt mondja Istennek: T e 
v a g y a z é n d i cs (í ség em; az egyikben a fejedelmeket az alatt
valók föl~tti úrkodás szenvedélyc ragadja magával, a másikban feje
delmek és alattvalúk Jd)lcsiinösen segélyzik egymást, amazok jól k6r
mányozván, emezek engedelmeskedvén." 

, Ki meg nem ütközik a szünteleni ellentétek és fénylő irályon, 
kit nem sértenek a részletezések, mellyekkel ldcsinykedve határozza 
meg .a két város czélját, szóról szóm akarván alkalmawi a Jelené
sek könyvét, a nélkül, hogy akár képzelö tehetsí~ge l'légséges volnn 
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uralkodui a titokzatos nyelvezeten, akár magas értelmisége meg 
tudná kiilönböztetni, milly eszmét illő vagy nem illő képletesen ki
fejezni, bámúlni fogja e költeményben az emelkedettséget, mellyel 
Ágoston egy tekintettel az egész emberiséget be tudta látni. A legtá
volabbi kortól kezdve az ember az anyagi világ IJámúlatos rendében 
az isteni Gondviselés wüvét szemlélte, s megértette a nyelvet, mely
lyen "a z e g ek h i r d e t i k a z Is t e n d i cs ö s é g é t." De hogy 
az emberi család történetét képező események esetleges változatos
sága alatt a Gondviselés változbntlan és szükséges czéljai rfljtözze
nek, mellyck, daczára a tudatlanság és szenvedélyek akadályainak, 
fokozatosan éretnek el, ezt a legnagyobb bölcsészek sem tudták be
látni. S habár csak úgy általánosan hittek is a Gondviselésben, s a 
jutalom és büntetésben, mit az, úgy az egyedek, mint a nemzetek jó 
vagy rosz tetteire mér, de arra semmi esetre sem gondoltak, hogy e 
toldi események fonalainak végét lsten tartja kezében, ki ekként az 
olly nagy változatasságba egységet hoz. 

S valóban hogyis sejthették volna azt. Az egymástól külön
köző nemzetek mindenike saját útján járt j az emberi szabad akarat, 
az erő, a győzelmek és elvesztett csaták határoztak sorsuk fölött. 
Csak a kereszténység volt képes hirdetni , hogy az emberek mind
nyájan testvérek, hogy Krisztus az emberiség közpon tja, s hogy az ö 
országának elterjedése a ezé!, meilyre az emberi dolgok irányoz
tatnak, még az által is, mi e czéllal épen ellenkezőnek látszik lenni .. 
Az üldözések fájdalmas de tagadhatlan bizonyítékát adták ennek ; s 
az egyház-atyák örömkiáltásokat hallattak a fölött. hogy az evange
lium valósitása a czél, mellyre n Gondviselés e világi dolgokat irá
nyozza. Illy szempontból észleli Ágoston az eseményeket, életbe lép
tetvén, mit most a történet bölcsészetének neveznek. A felsöbb szem
léletektől a gyakorlatra térvén át, tanácsolja az isteni város tagjai
nak, hogy maradjanak alávetettek és nyugodtak, mig e füldi város 
tagjaival vannak összekeverve j imádkozzanak ezekért is, hogy igy 
élvezhessék az ideiglenes békét, mi a jóknak úgy mint a gonoszoknak 
közjava. 

Sz. Ágoston e munkájában Nyugat politikai pogányságának 
akart megfelelni, de eltért tárgyától, s egyszerű czáfolat helyett, 
mondhatni a keresztény tanok tökéletes kifejtésével ajándékozta meg 
a világot. Amaz előbbi tárgy kidolgozására pedig tarragonai Orosius 
Pétert birta rá, ki búsongó könyvében 1) kimutatja,'rniszerint az em-

') Az Ormest.a mundi furcAII czimet a másoló tévedésébíll véljiik szfu-mazott-
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LtJri nemet kezuettől togva szünetlenül a legsúlyosabb csapások os
torozták ; a történelem nem egyéb mint folytonos ismétlődése az első 
Lukásnak, s szakadatlan sora az Isten elleni fellázadások s az ezekre 
következett büntetéseknck, úgy hogy semmi rendkivüliség nem volt 
az akkori ct~apásokban, bármennyire sújtók lettek légyen is azok; 
miböl következteti, hogy az élet egy kiengesztelődési zarándok út, 
ruellyen az ember keserü elélkészület által az igaz boldogságra jut, 
mellyet már itt e földön i~:~ megizlelhet, ki a religióból-megtanúlja úgy 
fogadni a csapásokat, a mint kell. E könyv egyike volt a középkorban 
a legolvasottabb, s u legelőször kinyomatott és lefordított köny
veknek. 

Mi dön elfoglaltatván Afl·ika a vandal ok által, nemcsak a pogá
nyok hányták szemére a kereszténységnek a birodalom bal eseteit, 
hanem maguk a keresztények is panaszkodtak, hogy az erény és 
szenvedésekért csak szerencsétlenségeket aratnak, Salvianus, Mar
seille ékesen o:~zóló papja (390-484)1 irt az Is t e n ko r mán y á
r ó l, mellyben kimutatván, milly helytelenül ítélnek gyakran a jó és 
roszról, nyomozza a történelemben az isteni igazságosság nyilvánu
lását, s azt mondja, hogy nem méltányos a panasz, míután olly általá
nos romlottság szemlélhető az egyházon belül és kivül: sőt eszmedús 
Jeirásokkal s megható érzelemmel tevén összehasonlitást, a birodal
mat pusztító barbárokban olly erényekre mutat, mellyek a birodalom
ban ismeretlenek voltak, vagy feledésbe mentek, úgy hogy nem lehet 
c.sodálni, ha azok győznek. Ezzel megelőzte azon, nápjainkban hir
detett tant, melly szerint két ügy közti harczbau a jobbik győz; s ki
tüntette, hogy felfogta, mit kortársai közöl senki sem fogott fel, tudni
illík, hogy a birodalom bukása egy új, a kereszténységen alapult mü
veltséget szülend 1). 

Annyi élet, annyi összhang, annyi mozgalom a vallási társada
lomban, mig a polgári henyén és összeziláltan tesped! A pogáuy iro
dalmárok közt hideg nyelvészekkel, fecsegő szónokokkal, sovány tör
ténelmi évkönyvirók kal, nász és pásztor-költőkkel találkoztunk, miket 

unk, ki talán igy találta irvu.: Pauli 01·. moe8ta mundi. PAl 415-ben ,Jerornossal 
Palu.e~tinában volt; késllbb Jeromos, Pelagius és jerusalem i János köz t ellensé
geskedést támasztott, az origenistó.k és a kegyelemrllli hires vita folya.mé.ban. 

' 1) A franc.zia tud6sok Mar~eilleben 1846 !lsdn tartott gyüMsében mi ez 
egyház-ntya fölött egy értekezést tartottunk, úgy tekintvén !lt mint bizonysAgAt a 
birodalom sülyenésének, s a szempontnak , mellyb!ll a ker!'szt~nyek a világ ezen 

újjáalakulását tekintették. 
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a szolgaság ~~R erkölcsi elnyomás megtür: a keresztények közt ellen
ben vannak bölcsek, politikusok, szónokok, kik nagy horderejií. kérdé
ket szellőztetnek. És ugyanazok írtak, kik munkálkodtak, tudniillik a 
püspökök j egy időben bölcsészek és politikusok, rendeltetésük elmél
kedni és tenni, meggyőzni és kormányozni. Miért is irataikon gyak
ran észrevehető az elhamarkodás, mint _mellyek alkalmilag s az időről 
időre felmer!ilt kérdések megoldására vannak irva, s azon szabadság 
lengi át azokat, me Ily teljesen hiányzik a pogány hízelgő irodalomban; 
mert midön kétely merült fel valamelly, még jól fel nem világositott 
pont fölött, ez minden olda.lrt'Jl meghányatott, mignem az itélet ki lőn 
mondva, s dogmává emeltetett. · 

A tárgyakkal lévén elfoglalva, sok formahibákba eRt.;k, mik 
részben a nekik sajátos természetnek, részben a tudomány hanyatlá
sának vagy a müvészet megvetésének tulajdonitandók. Chrysosto
mus ollykor erőtlen böségbe esik; Ágoston és Ambrus az ellentetek
ben szónoklati megszokásokat árulnak el j nálok a melegség helyett 
szavakbani hatályt, mélység helyett éles elmélkedést találunk j Cyp
riánbnn a délen szokásos dagályos körmondatozás uralkodik j La'
ctantius vizenyős könnyűsége ellentétben áll Tertullián kemény átké
pítései és vas irályávaL Azonban e fogyatkozásokat elfeledtetik ve
lünk : a bizonyitékok kikeresésében éleselméjü s azok kifejtésében 
erős Athanáz j a nemes csinnal, erélyes határozottsággal és tiszta atti
cismussal író Vazul j a magasztosságat kimértséggel párosító Gergely j 
Aranyszájú sz. János, kinek tuláradozása nem zárja ki a hevélyest; 
Cyprián, kinek nagylelkü heve nem távozik el a háziasságtól j az 
egésten ideg Jeromos, kinek nagy képzelő tehetsége a. legterjedtebb 
tudomány által tápláltatik j a természettől kellemes, mindig nemes és 
kenetteljes Ambrus j végre a magasztos és népszerű Ágoston, ki az 
elszámláltak jó tulajdonait egyesíti magában, s felváltva tudja azo
kat használni küzdelmei folyamatában. 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

Költők. 

A költők kenyérkeresetté tették a hízelgést; mint egyéb mcster
emberek czéhekbe állva, főnökjeik vezetése alatt fülkeresték a na-
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gyok palotáit, s majd névnapi, majd nászünnepélyeiket énekelték 
meg, vagy dicsőitették öket. Innét egész fellege az éhség és szolgai
sá.g által sugallott verseknek született, mellyek szerzői számos után
zóikkal együtt a feledés homályába tűntek el. Mások oktató, n leg
több esetben anyagi tárgyakról, például vadászat, halászat s más ha
sonlókról sz ó ló verseket írtak , vagy a l ei ró költészetet mü velték, 
mellynemü költeményeikben a czifraság fedezi a szeUemszükét, s egy 
nyomorúlt, határozatlan, érthetlen 1) itészet vesződik a szók egymás 
mellé helyezésének és a rímnek tanulmányozásában, mindig eléje te
vén a fület az értelemnek, a képeket a gondolatnak, az érzéket a 
léleknek. 

A csili agá.szati költemények csa ll a ritkaság kedvelőinél talál
uak még némi becsülésre. Panopolii Nonnus Egyiptomból (410) negy
vennyolcz dionysiusi éneket (Dionysiaci) hagyott hátra, mellyeket első 
kiadója Falken b erg 2) Homér mellé, Scaliger Julius Caesar pedig 
eléje helyez; s valóban e költemény sorozata akkoriban szokásos irói 
gyakorlatnak egyike olly tárgy fölött, me ll y alkalmas tért nyú j tot t a 
tudományosság és szavalati ügyesség fitogtatá.sára, s mellyben össze
gyűjtötte és megőrizte a Bachusról szóló ezerféle hagyományokat. A 
legváltozatosabb mesék fordulnak elő benne, s gyakran szépek a ké
pek, igazak az érzemények. De irálya, rnelly a köznapiból egyszerre 
hatályosba mrgy át, nem tanúsit ízlést, Nonnus a hatméretü verseze
tet megszabadította ősi nehézkességétől s esinasa bbá, kerekdeddé 
tette azt. Egyik keresztény költeménye azon hitre jogosít, hogy elfo
gadta az igazságot. 3) 

Említést érdemel különös élettörténeteért Cyrus, az előbbinek 

földije; ez költői" szelleme által annyira megnyerte az ifjú Theodosius 

1) Litte•·as plemJ.8 nectaris, florum, margm·itarum. . . . Argutua artifex erat, 
faciebat_ siquidem vet"8U8 oppido exaclos, tam pedum mi•·a, quam figura1'Um varietale; 
henrlecasyllaboa lubricoa et enodes ; examelroa crepanlea el colhurnaloa ; elegos vero 
nunc echuicus, nunc recu1·rentea, nunc per anadiplosim fine p•·incipiisque connexos. 
Találja ki, a ki tudja, mit akar ez itész mondani. 

Egy másik bizonyos szerzöt azért dicsér mert commaticua est, copiosus, dul
eia, elatua. Egy harmadik igy ir: at vero in libris luis iam ill-ud quale est, quod 
el leneritudinem quamdam continuata malu•·itas admittit , inlerseritque lempeslivam 
censura dulcedinem, ut lecúnis intenaionem pe1· eventitala . disciplinarum philosophiae 
membm lasaata 1·epente voluptu.usis excesaubiJ.8, q·uasi quibusdam pelagi sui port·ubua, 
fOt!eal. ' 

2 ) Antverpen, Plantinus 1669. Utoisb kiadását Gru,cfe rendezte Lipcsében, 
1826. 2 .. köt. 

3) Mewphrasis Evangelii Joannei, Passuw kiadása. Lipcse 1834. 
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és Eudoxia kegyét, hogy bár pogánysághoz i hajlamról gyanúsittatott, 
mindazáltal 439-ben Konstantinápoly, majd a praetorium praefectu
sává, vegre consullá neveztetett. Né.gy évi kormánya alatt CRÍDORbi
totta Konstantinápolyt, s új falakkal vette azt körül, úgy hogy a szin
körben a császár jelenlétében kiáltották ki: "Constantin alapitotta a 
várost, Cyrus megújitott.a." E hódolat roszúl hatott Theodosiusra, ki 
lefoglalta Cyrus javait, s tovább is ment volna, de ez pappá szentel
tette magát, s Phrygiában Cotieo püspöke lett. A történészek által 
dicsért költeményeiből csak hét csinos epigramm maradt fenn az A n
t h o l o g i á b a n. 

Talán e korból való a Museus grammaticus is, kinek H e l' o és 
L e a n d e r czimü költeménye egyszerüsége s a szomorújátékirók
nak sajátos elrendezési m6djánál fogva megérdemli, hogy a régiek 
közé soroltassék, sőt azokat tulhaladja a kedves szinezetekben, mely
lyekkel az érzéki szerelrnet elfátyolozza. 

Kevéssel későbbi lehet Quintus Smyrneus, ki calabriainak is 
neveztetett, mert Otranto mellett egy zárdában találta meg munkáját 
Bessai'Íone bíbornok. Czime: P a r a l i p om e n a H o m e r i, ebben a 
költő folytatni akarta az lliást azon ponttól, hol amaz abba hagyta, 
egészen Trója feldúlásáig. Hiányozván nála az egyflég és érdekeltség, 
apró történetecskéket tákol össze, mellyekben az istenséget szerepel
teti j de sem a régieket jellemző bit, sem az ujabbkorialt e dologbani 
egyszerü takarékcssága nem található fel benne j a harczleírások tö
kéletesen nélkülözik Hom er bámulatos változatosságát: azon ban 
úgy utánozza ezt, mint olly ember, ki alaposan tanúlmányozta, és 
nem csupán csak a nyelvész türelrnévE~l. Szavakban gazdag, ékítmé
nyei változatosak, s gyakran igen helyesen alkalmazottak. Melly ér
demeért több kortársától annyira becsültetett, miszerint némellyek azt 
hitték, hogy Lesebe Kicsinyke liiasát bővítette ki, vagy hogy több, 
ugyanegy tárgygyal foglalkozóköltök egyes szakaszait állította össze. 

H e l e n a e l r a b o I t a t ás a, melly licopolisi Colutusnak, a C a
l i d o n i a ik hat énekbeni szerzöjének, tulajdoníttatik, szinte a ho
méri költemények közt foglal helyet . 

. A szinte egyiptomi Trifloclorus a ma r a t h o n i csatát sa H i p. 
p o d am i á t (lótanitás) énekelte meg, továbbá egy betükihagyásos 
Odisseát (Odissea lipogrammatica) irt, mellynek minden énekében az 
alphabet egy betüjét hagyta ki, az s-et pedig mindenikben. Az idő eli
télte e gyermekes játékot; de bírunk tőle egy más költeményecskét. 
vagy jobban mondva, egy, Trója lerontásáról szóló költemény elem 
zését, mellynek legszebb helye, midőn Helena figyelmeztetve Venus 
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által a gorog á.rmá.nyokra, a templomba megy, hol a nagy fa ló el· 
helyeztetett, és suttogva szólitván az abban elrejtott hősöket, nöjeikt·e 
emlékezteti és könyekre fakasztja öket. Antieius már épen felelni 
akar neki, midön Ulysses hirtelen megfogja öt. 

Proeius hat orpheusi éneke ez időbeli legjobb szerzemények 
közé sorozható; czélja megmutatni, miszerint a pogányság, melly kez
detben tiszta és bölcsészi volt, a népies vélemények által tévutra ve
zettetett. Ugyanezen szerzőtöl birunk egy, a régi nyelvészekből kisze
degetett n y e l v t a n i r em ek g y ű j t e ro é n y t 1 (Crestomathia 
grammatica) becses jegyzetekkel úgy a szerzök mint a költészet kü
lönféle nemeiről ; kár, hogy e jegyzetek nagy részben elvesztek. A 
költészetben ö két nemet, történetit és utá.nzót különböztet meg, s 
amabba a hőskölteményt, alagyát, a gúnyoros és lantos költeménye
ke! sorolja, emebbe pedig a drámát. 

Nazianzi Gergely neve alatt egy szomorújátékot ismerünk Jézus 
szenvedése fölött, melly egész~ n Euripidesnek más értelemre vont •fél
soros verseiből van összeállitva. Az illyféle nehéz kedvtöltések akkor 
divatba jöttek: Eudoxia 2343 hatméretű versben énekelte meg Jé. 
zus Krisztust, Hornérból szedett mondatokkal; Falconia Pro ba Vir
gilt akoázta ki ugyanazon czélra; Ausonius pedig az irataiban igen 
tiszta erkölcsű Virgilt ezennyes értelemre forditotta át. Mint már 
előbb görög, úgy most latin nyelven is készítettek különféle tárgyak 
alakjai szerint idomított verseket, mellyok vagy betücserések, vagy 
visszafordithatók, vagy ollyanok voltak, mellyekbe visszájáról olvasott 
szavak vagy betük kiadták a verset és bizonyos értelmet; vagy ki· 
gyó formájuak, mellyekben tudniillik az ötméretü vers azon szavak
kal végződik, mellyekkel a hatméretü k~zdödik. Különösen ügyes volt 
az illy versel~sben Octatianus Porphyrius, ki Nagy-Constantin által 

· száműzet vén, ismét kegyébe jutott ennek, illynemű szerzeményeiért; 
némelly versei oltárt, mások fuvolát, ismét más orgonát képez : egy 
költeményében az első vers egészen kétszótagú, a második három, a 
harmadik négytagú szavakból áll; egy másikban egy, két, három, 
négy, öt-tagú szavak következnek egymásra j másokban a hatméretü 
első része ismételtetik az ötméretü második részében, egyikben a ver
sek jobbról balra olvashatók, a nélkül, hogy a mérték változnék j egy 
húsz versből álló költeményében az első betükből együtt véve Fo r
t is s-i ro us Im p e r a t o r a tizennegyedik betükből C l e ru e n t is
s i ro us R e c t o r, a végsőkböl pedig C o n st a o t i n us i n v i c t us 
szavak állanak elö (L. IV. könyv 196. lap.) 

A regény-irodalmat sem hanyagolták el; legjobb e nemben T h e· 
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agen es és Cariclea története (Adhwmxu), mellyet emesai 
(Phoeniciában) Heliodor, ki késöbb püspök lett, szer:t:ett 390 felé. Szép 
kezdet, szerenesés fel osztá~, új és valószín ü események, helyes-en be
sziítt mellék-cselekvények, jól keresztülvitt jellemek és erkölcsök, s 
természetes kifejlés különböztetik meg az elöbbiektöl, s vetélkedve 
utánozták azt nem csak a rá következő görög, hanem a jelenkori irók 
is az újjászületés idejében. E szüz szerelern új volt; de hiába keres
nők e müben a kor és nép ismertetését, mert mint általában a görög 
festményekben, nincs benne semmi mélység, s a leggyakrabban in
kább bámulatos esetlegeken, minta szenvedély fokozatos kifejlődésén 
ala púl. 

Megemlítjük még itt Longus sophistát, ki D a p h n i s és G h l o e 
szerelmét irta meg; müvének nincs semmi érdeme a szerkezetet illcc 
tőleg, de gazdag a legkecsesebb részletekben, s egy hosszúra nyújtott 
pásztor-költeményt képez. A termér;zetességen át kiüti magát a mes
terkéltség, mellyel azt elérni akurta, s ollykor elárulja magát az ellen
tétek és fényes ábrázolatokban. Nevezetessé teszi öt Hannibal Carus 
arany fordítása, s az, hogy ő adta P á l és V i r g i n i a remek regény 
eszméjét. 

Az e korbani legjobb költő Alexandriából ment Rómába; már 
érett korában tette sajátjává a latin nyelvet, miután előbb görög 
nyelven gyakorolta magát az irodalom terén, s olly erőteljesen be
széli azt, mint régóta senki más. Claudius Ulaudianust é1·iem (365-
408), ki 395-404-ig részint emlékezeti 1 részint költött, különféle 
tárgyakról irt 1). Az előbbiekhez számithatók P r o s e r p i n a e l r a
b o l t a t ás á r ó l irt két h ös költeménye , mellyekből csak néhány 
zárvers hiányzik ; és az 6 r i ás ok h a r c z a, me Ily csak alig van 
megkezdve. A szereplö személyek istenségek, s igy nélkülözik az 
érdekeltséget, mit csak az emberek, s a magunk által é1·zett szenve
délyek ábrázolása költhet. Hogy az emberit tulhaladó nagyságra 
emelkedjék, Claudianus felfújja magát, s mivel folyvást a legfel
lengzöbb szavak, képek és Icirásokkal él, unalmas egyhangúságba 
esik. 

Nem igen vu l t szerencsésebb a korából önkényt választott, vagy 
r:itukmált tárgyakban sem. Róma, melly mint eszménykép állott a jó 
iskola irói előtt, nála enged egy embernek, Stilicónak, ki védencze 
:tltal méltán vagy móltatlanúl folytonosan dicsértetik. Magasztaló be-

1) IJlaudii Glaudiani opera cnnnia; ,·ecensnit A1·taud. Párizs, 1824. 3 vol. 
Lernaire gyüjteményéhen. 



szédek verse kben akkorig nem igen irattak, vagy tsa!. kevés t), hát·, 
ki valameily méltóságra emeltetett, kötelezve volt a császárok jelen
létében kötetlen beszédben ollyat tartani 1 kik ekként ak'lrva nem 
akarva megszakták az embereket megvctni, s magukat mindenre fel
jogosítottaknak hinni. Most a költők az illy magasztalásokból akar
tak hasznot húzni, s dicsbeszédeket írtak még a járás fölött is, egy 
két képpel bővítvén a sovány tát·gyat. Nem akarunk szólni ócsárlá
saikról, szokásuk lévén egykor máskor egyiket rágalmazni, hogy a 
másiknak töm j énezzcnek. 

Claudianus mindcn alkalvmmal verselt vagy barLár védnöke 
tiszteletére, vagy annak ellenei, Rufinus és Eutropius ellen; s ritkán 
találván el az igazat, nagyitásokkal élt, mit·e szelleme hajlandó volt. 
Nagy ügyességet fejtett ki a kis dolgok nagyítása s a galádság s:r.épi
tés.ében ; bár képzelő tehetsége nem igen termékeny, mégi:; a legsze
rencsésebb módokat találja ki 2) ; s bámulatra méltó müvész az ösz
hang (harmonia) előállitásában, minő sem azelőtt két század óta, sem 
azután nem létezett 3), jóllehet soha sem tud áthatolni azon csekély 

') Ezekhez szarnitható 'l'ibullnsé Mcssalá-rn, B a Pis6-ra irott, melly Salc
jus Baskusnak tulajdonittatilt. 

>) • . • • Nec te iÜcnnda fi"onte fe(eUit 
Luxuriea, )JJ·aedulce ma/um, quae dedita semper 
CorJloJ'Í8 arbitJ·iis, ltcbelat caligine sensus. 

De lHnd. Stilic. l I. 
. Fingendaque sensinus addis 

Ve1·ba, quibus 1nagni geminatur gratia doni. 
Quoties incandu-it ore 

Confessus· sccJ·eta rubo1·, nomenque beatum 

lnjussac sc1·ipae1·e manus ! 

Et reliquum nitido detersit poll-ice somnum, 
1ftque erat inter·iecta coma-•, turhala capillos, 

P.follibu.~ assu!'!JÍt stratis. 

A tav~tszr61 mondja: 
illitiar alteraum zepltyri iam brwna tepo1·cm 
8enserat, et 1n·imi /a.xabant gramina flores. 

In Eutrop. II. 

Eutropius herélt constdról azt mondja, hogy 

Másutt: 

Titu/um eJtoeminat anni. 
Et 1•ax a fonte p1·oj'ecta 

Oum Riteni crescebat aquis. 
3) A J6r61 vett h~tsonlat, mi Jóbtól kezdve minden köliölwél feltalálhat6, 

nála igy van (De nnptiis Mariae) : 
Nobilis haud aliter sonipes, quem p1·imus amoris 

Sotlicita•-·it odor, Iumidus 'l"atiens'lue decoras 

V ll 30 
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gázlón, mellyen á~jutva n legjobb irók felemelik az értelmet és meg
érintik a sziv hú~jait. A rohamosság, melly ollykor ihlettségnek volna 
mondható, kikeléseinek minden más müvei fölött, gazdagabb költ(íi 
szinezetet ád. 

Bátran kezdve tárgyába késöbb lankad, mint ez a rögtön~ökkel 
s ollyanakkal szokott történni, kik elméjöket a tanulmány gyümöl
cseivel nem táplálják. Nem ment a fölösleges vagy illetlen képektől 
sem, millyenek példáúl a lovak, mellyek a holnapi zsákmány gyönyö· 
reit előre élvezik •), az aranyat okádó hegyek 2), vagy a partokra 
gyöngyöket köpködő tengerek 3). 

Ha a latin költők mindvégig megőrizték a szép. versek és ke
cses szólamok eHíjogát, ez onnan van, mert régi emlékekkel és nem 
érzelemmel táplálkoztak j annál hidegebbek, minél inkább eltávoznak 
a népies hittől. Uralkodott rajtok Alarik, uralkodott Attila, és ök 
mégis a Fabriciusok és Cntók Rómájával ábrándoztak j a pápák vá
rosában Jupiterről és harczokról énekeltek j és Stilicóhoz olly nyel
ven beszéltek, melly lVIarius irányában lett volna helyén. 

Claudianusban kiilönösen hámniatoR a hiz,dom, mit isteneiben 

Curvala cP.rvice jubas, pltarsalia run>. 

Pcrvolat, et nntos hinnitn flagitat anwe.•, 
N aribus acr-ensis; mufcet fo~cwula magistros 

Spes ,qregi.o, et pulchro gaud~nt annenia mari/o. 

U~yanazon nász-költeményben lcirja a növényei< ~Z•'relmét: 

Vivunt ~n Ve11crem f;·ondes, omni.•qne vici.Ysim 

Felix arbo1· antal ; nulant ad mutua palmae 

Foede•·a, populeo su.<pirat populu.• iotu, 
Et platani platanis, rtlnoqne as.#J,-ilat afnu.•. 

Ugyanott leirja Venn• lal<:l"!tt: 
Hic habitat nnllo con.,ll·;rta Li~P-ntia nodo 

Et flecti faciles Irae, vinoque madente.• 
Excub·iae, Lac•·ynweque •·udes, et grai!M amnnl1tm 

Pallor, et in primi• titubrw..~ A.uda··ia (n, li,. 
Jucundique l>Ietus, el non ,,e,,ura Volupta.<. 

Et lasciva volant levibus Perjuria pennis. 
Ho11 inter petulans alta cer.,·ice JnJVentu.• 

Excludit unium luco. 

Nem tudok egy helyet sem Ovic\bnn, melly ezzel mérközhetnék, melly Ti 
bullusra emlékeztet. 

1 J Crnstina venturae •pectantes gaudin praedae. - Dl' ra p tn Pros~rp. 
') OMntum 11acri.. na.lalióus a"rum 

V11l.'Jo venn vomit. - De l11ud. Serenae. 
Ocean11.11 vicino li/01·e gemnuu 

Expuit. Ugyanott. 
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látszik helyezni; azon istenekben, mellyeket nem annyira a császári 
rendeletek, mint inkáb h az igehirdetés, a guny és a kere~ztények eré
nyei buktattak meg. 

Vajjon szárnyra kelhet. e a költöi szellem, ha nem csatlakozik 
azon nép nagyszerü henyornásaihoz, mellynek számára énekel? 
Kösse csak magát erií, élet és jövö nélküli eszmékhez, s maga ma
gának fogja s:>:árnyát szegni. Lásd Claudiánt; mintha semmi sem 
jött volna közbe, csak ugy könnyedén rendrlkezik az istenekkel és 
jóslatokkal, minrlcn elöfordulö esetekben, például midön az égbe vi· 
teti Thcodosiust , a keresztény császárt , vagy Honorius szüle
tési évnapját énekeli meg s termékenységet jövendöl még nem él
vezett házasságának, a helyett, hogy Stilico gyözelmeit. lelkesitené 
Yagy magasztalna. 

Más idökben egynémelly iró puszta müvészetböl is felékec;it
hette magát a mithologia mindig szép alakjaival j ez csak tanulmány 
és alak volt, semmi egyéb j de ekkor két ellen állt egymással szem 
ben, s Krisztuat vagy Jupitert énekelni annyit telt, mint egyik vagy 
másik részére nyilatkozni. 

Claudianus azokhoz csatlakozott, kik czélul tüzték ki megakfl. 
dályozni a világosságot, behunyván az elöl szemeiket 1), s talán rnivel 
a pogányság hivatalos költőjévé csapott fel, érdemPite ki, hogy a ta 
ná~s a l e g t u d ó sa b b császárok által részére C l a r is sim us ez i. 
me t, törvényszék i jegyzöi hivatalt s a Traján-téren szobrot határclí:
tatott 2). De az utókor nem nagy becsben tartbnt egy olly tehetségd, 

1) Van egy epigrammja, mellyben núnden keresztény szentekre lrér tréfá 
•an hizonyos Jakabot, hogy ne legyen szigoru itésze verseinAk. Igy kezdődik : 

Per cinues Pa·uli, per cani limina Petri, 
Ne lacerea veraua, dux, lacobe, meoa. 

2) A XV. szAzadban ARatoU l<i szobra talapzata, egy nem igen i.Jiztos hi 
telességil f<"lirattal, rnelly igy sz61: C. CLAUDIA NO V. C. TRIBUNO ET NO 
TA.RIO, INTER CETERAI:i VIGENTES ARTES QUE GLORIOSISSIMO PO 
ETARli}l, LICET AD MEMORIAM SEMPITERNAM CARMINA AB EODD< 
SCRIPTA SUFFlCIANT, ADTAMEN TESTIMONII GRATIA OB JUDICU SUI 
FIDEM DD. NN. ARCADIUS BT HONORIUS FELICISSIMI AC DOCTlbSL\11 
IMPERATORES, SENATU PETENTE, STATUAM IN FORO DlVI TRAJAJ\I 
ERIGI, COLLOCARIQUE JUSSERUNT. lw övt Be~ye).wío voov ""'' i<Ö>•6av 'O~t'!(!Ol' 
Ki.<u·d t~wtÍv ljfo}l''l xat BalftMÍq (8-tlfav. 

~calig·er (Poelieea) !ih. V. qu.i et Hype.-critio•ts)' Claurlinnu•ról igy sz61 : 
maximus poeta, solo argumento ignobiliore oppressu.li, addit de ingenia quantum de. 
est mate1·iae. Felix in eo calor, cuitus non invisua, tempe1·atum iudi··ium, rliclio 
canclicla, nwneri non ajfeclati, tJC'Itle dicta multa sine ambitione. 

30* 
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melly magát arra p:1.zarolta, hogy kizö Ideitesse azt, mi mcntbetlenül 
elszáradt. 

Hizelgéseinek jutalma volt egy ga z dag afrikai n ö kezének meg
nyerése is; azonban Stilico bukása a költöt is magával rántqtta. El
bizakodván annak védnökségében, s talán meghagyásából egy epi
grarnmot irt két praetorio praefectus ellen, mellyben M allius mint ál
mos a jóra, Hadrián pedig mint igenis éber a roszra, állittatnak 
elő •). Nem is aludt ez utóbbi, rnidön alkalmat nyert vétkül róni fel 
neki a Stilicóra halmozott dicséretek et. Cl audianus menekült, s rej
tek helyéből egy levelet irt a megsértett praefectushoz, mellyben alá
zatosan bocsánatot kért esztelenségeért, s kegyességre buzditotta öt 
az emberek, istenek és állatok példájával 2). 

A korán költői hirnévre kapott Flavius Merobaudis 3) Spa
nyolországban katonáskodott III. Valentinian alatt, s ö is emlékosz
lopot nyert a Traján-téren. Attila legyőzöjének tiszteletére irt költe
ményében, leírván a dicsőséges békét, mit a birodalom annak kegyé
ből élvezett, s elénekelvén Mars és annak szekere fölött 4) a halotti 
éneket, a Diseordiat úgy állítja elő, mint melly irigyelvén a boldog
ságot, Bellonát annak megzavar{tsára ösztönzi á); B mivel minden 

') Jl{allius in<lulget somno nocle•q•te diesque ; 
ln.•omnis Pltm·i1tt1 sacra profana •·apit. 

Omni/Jus hor,, italae gente.•, expo.•cite votü, 
Malliu.s nt vigilet, dm·miat nt l'harins. - Alrxunclriai l'ha

,.iwrnak nevezi öt, mert onnan v11ló volt. 

") Ep. l. 
•) Fl. Meroba'l.tdis cm·minum, orat·ionumque •·eliquiae ex 111Mnb1·. Sangallensi

bus, ed. a Niebuhrio. S. Gallen 1823. 
4 ) Ipse pater Mavo•·s, Lat-ii fatalis origo, 

Festa tlucis socii tr·u.cibns ?1on imped·it armis ; 
Tela dei r.urrusque silent. 

') Qui• mi.sm·os, ge7'1nana, tibi sopo1· obntit m·twt 
Pace sub immen.sa ? qu.onia?1t tua pectora . . . 
Merait iniqua quies, inopes tun, classica ..•• 
Indue 71Wrtales habitns , tege easside vnltus : 
Ut·ge truces in bella globoa, uyticasque pharett·as .••• 
Romanos populare deos et nullus in aria 
V estae exoratae fotus a true palleat ignis . 
Majorum mores et pectora prisca fugabo 
l'unditua ••• 

Spe1-nantur j01·tes, nec sit reverenlia justis, 
.dttica neglecto pe1·eat facundia Phoebo ••• 
Omniaque haec sine mente Jovia, sine numine summo, 
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horniásnak indult~ azt mondja a rómaiakról, hogy ugy tekintették Ae
tius t, mint ki egyedül volt képes öket megmenteni. Egészen olly 
szellemben van e mü irva, mintha Vesta oltárait még most is tisztel
ték és szanteknek tartották, s Jupitert félték volna. 

A pogányság még buzgóbb védőjének mutatja magát toulousei 
Ru tili us Claudius Numatianus, Rómának volt praefactusa l), ki Gal
liában fekvő jószágait látogatván meg, ez utját (417 --20) két könyv
ben írta le, mellyekben ostorozza a zsidó vallást, nem mervén egye 
nesen megtámadni a keresztényt 2), sa szarzetesek életmódját, kiket 
Gorgóna és Capraja szigeteken bövelkedésben talált a). 

Rufus Festus Avienus, Theodosius idejében két izben consul, 
latin versekbe szedte Aratus T e r m és z e t i t ü n em é n y e i t és 
e l ö j e l e i t, ugyszintén ale?tandriai Dénes V i l á g l e i r ás á t 1394 
versben (1\I e t a p h r as is p e r i e g es c o s ), sőt Livius történetét is 
jambusokra szándékozott változtatni. Neki tulajdonitják az Iliás egy 
kivonatát is, mi több kellem és kevesebb szárazsággal van irva, mint 
szoktak lenni azon tárgyak, mellyeket a nyelvészek eléje tettek a 
régi költeményeknek. T e n g e r v i d ék (O r a ma r i t im a) czim 
alatt hétszázhárom versét ismerünk, mellyek hihetőleg első énekét 
képezik Cadixtól a fekete tengerig nyuló partok leirásának. A neki 
tulajdonitott negyvenkét aesopi mesék ugy látsz~k bizonyos Flavius 
Avianustól vannak, kinek kora bizonytalan, s érdenue alantabb áll 
Phaedrusnál. 

1) Si non displicui, 1'ege1·etn cum iura (,!uil·ini 
Si colui Sanctos, consuluique patres ; 

Nam quod nulla meum strinu1·u.nt crimina jei'I'Utn1 

Non s1t pmefecti glor·ia, sed pop1~li. 

") Radirr. stultit'iae, cui frigida sabbata cordi, 
Sed co1· jrigidius religione sua est . . . 

Atque utinam nunquam Judaea subaela fuiasel 
Pompeii bellis, im]Jer-ioque Titi l 

Latius err.cisae pestis contagi(~ serpunt, 
Victoresque suos natio victa premit. 

3) Munera fortunae metuunt, dum damna verent·1w, 
Quisquam sponte miser ne miser esse queat t 

Quaenam perve1·si rabies Iam stulta cerebri, 
Dum mala formides, nec bona posse pati ? ... 
Perditus !tic vivo funere cívis erit . . • 

Impulsus furiis, hotnines divosque reliquit, 
Et turpem latelJram credulus err.ul arnat, 

lnfelirr. putat illuvie coeleslia pasci ; 
Se7ue l'remit lae.~is .,aevior ip.,e elei-Y. 
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Midön Decius Magnus Ausonius Bordeauxban egy hires orvos
tóli) származott (309 -94), a születés-jós nagy ldtQntetéseket j övcn
dölt neki. Szülöi által is nngy gonddal neveltetvén nz ékesen szólást 
Toulouseban és hazájában tanulmányozta; bevégezvtln iskolAit ü:;y
védi pályára lépett, azután pedig a nyelvtani tudományokat és az 
ékesszólást tanitotta harmincz éves koráig, a mikor I. Valentinián, 
fiához Gratiánhoz nevelöül hivta meg. Ezután grófi czimet nyert, !l a 
legelső állarnméltóságokra jutott; Afrika és Olaszország praetnrio 
praefectus!\ és consui lett. Gratian nem lehetvén jE:len beigtatásánál, 
akko1· jelent meg, midőn letette hivatalát, melly alkalommal n költő 
azon kö'szönő beszédet mondotta, mellyröl már cmlékeztüuk. A csá 
szári növendék ezt válaszolta: "Csak adósságot fizetek le, s miután 
lefizettem is, adós maradok" olly in on dat, melly , többet é_r a költő 
consui egész kidolgozott beszédénéL Meghalálozváin Gratian, Auso
nius vissza akart vonulni a hivataloktó!, de csak: Maximus bukás:l 
után tehette azt, amikor is hazájában telepedvén meg, ott irta legna
gyobb részét most meglevő munkáinak. 

Irt három clöbeszédet, nem tudjuk milly nniivekhez; és száz. 
negyven epigrammát Martiol módjára , kinek utána áll az el
mésségbcn, de nem az illetlcnségekbcn. P a r e n t al i á iban csa 
liÍdja fényét irja le. Egy más verssorozatban a bordeauxi tanárokat 
dic~éri; van aztán harmincznyolcz költött tárgyu !!Írirata, tizenkét 
csá;:únól versei, s a birodalom tizenhét elsö rendü városainak le
in\,~a 2) Két iratában a hét bölcset lépteti fel alaptétc-Icik kel. Bará
taihoz irt huszonnégy levelei kötetlen beszéddel Clegyes versek. Az 
E p h em e r is különféle rímü versekben énekli rneg, mint kell a na
pot eltölteni. 

l) Ausonius így be~zéltetí atyját : 
Judicium de me atudui praeata1·e bemarum ; 

Ipae mihi nunquam, judice me, pl.acui .... 
Felicem scivi non qui quod vellet haberet, 

Sed qui per fatnm non data non rupe1·et . . . . 
Non occv.t·sator, non garrulus, obvia cernen• 

Valvis et velo condita non adii. 
Farnam quae posset vitam lacerar·e bonarum 

Non ftnzi, et veram si sciverim, tacui .... 
Nona9inta annos, baculo sine, co1po1·e toto 

Eugi, cunctis intege1· qfftciis. Pnrentalia. 

') Rórua, Konstantinápoly, Cnrthago, Antioc:hí11, AlPxnndrin, TríPr, Mílanu, 
Capua, -"- quíleja, ArleR, Merida, Athene, Catania, Symcusa, Toulouse, NarbonnP, 
Bordeaux. 
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Az idyllt, ez elnevezés eredeti értelmében véve, mi kill fPst

ményt jelent, husz illyet irt; egy ezek közöl husvétre szól, s ha az 
övé, azt kellene hinnünk hogy keresztény volt, de a legundokabb po
gányok közé h~lyezi öt a tizenharmadik, mellyben virgili félsoros 
versekben ir le egy menyegzői napot. 

Munká.i olly nagyra becsültettek, hogy Theodosius levélben 
kérte azokat tőle, s a császárok vetélkedve diszitatték fel őt és csa 
Jádját czimek és méltóságokkal. De, bár a verselésben megőrizte 
azon virágos nyelvet, mit a latin költők soha sem is vesztettek el, 
csekély ízléssel s a hanyatlás világos jeleivel találkozunk nála. Nem 
mervén a tulajdonkélJeDi szót használni, mesterkélt körülirásokkal 
él: a betük Cadmus fekete leányai; a papír a Nilus fehér leány Hja, 
s több illyféle. Egy munkájában (Griphus) elszámlálja a hármas szá
mu dolgokat: a Gratiákat, Párkákat, Cerberus torkait, Neptun há
rom águ villáját, Gorgon fejeit, az egy és hármas Istent. Ekként za
varja össze gyakran a szent dolgokat a világiakkal; s ha mégis ke
resztény volt, müvészetében pogány akart maradni. Kedvét találja 
az erőködésekben is, igy például az egyik verset azon szótaggal zárja, 
mellyel a másik kezdődik; szóval, örökös kicsinykedés vehető nála 
észre a fenyegető veszélyek között ; hasonlóaR a mi XVI. századi 
iróinkhoz, kik a szerelern és lovagiassággal üztek gyermekjátékot, 
mialatt az olasz nemzet és függetlenség elveszett. 

Egy pontból indulván ki vele, egészen más sikert aratott az ö 
bat·átja Paulinus, mint láttuic Ennek barátja sz. Sevet·in iil hagyott 
hátra egy pásztor-költeményt (D e m o r t e b o um) egyikéről azon 
sok marhavésznek, mellyek a IV. század vége felé a többi szeren
csétlenségekhez· járultak. Buculus pásztor Egon ny:íjöraek elbeszéli, 
miként vesztette el nyáját; Titirus kérdeztetvén, hogyan őrizte meg 
a magáét, azt felelte: az által hogy keresztjelt csinált homlokukra; 
miböl alkalmat vesz rábirni öket Krisztus imádására; uj eszmék régi 
ruhában. 

A arelius Prudentius Clemens Spanyolországban Calahorrában 
született (348); két városnak volt pracfectusa, azután pedig olly ka
tonai rangot nyert, melly őt a császár személyéhez közel helyezte 1

). 

') Bis legum moderator, 
Frenos nobilium reximus urbium. 
Ju.s civ-ile bonia reddidimua, ten-uimUII 7'eo•. 

Tandem militiae gradu 
Evectum pieta1 p1-incipis extulit. 
Adsumptum propi"s stare jubens 01·dine p1·oxímo. 

Praef. ad lib. Oathemerin·on. 
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Harminczhét éves korában egészen szellemi életre adta magát; irt 
néhány oktató költeményt, s más, vallási igazságokat tárgyalókat, 
miután előbb már bőven és ékesszólóan értekezett a keresztény tit
kokróL A p o t h c os is e a patripassianok, sabellianusok s más eret
nekek ellen van irva; a marcion i ták és manichaeusok ellen a H a m a r
t i g e n e i a t adta ki, mellyben a biin eredetéről okoskodik; 'Sym
machw;~, a pogányság hősc ellen két könyvet tett közzé. Talán hibá
san tulajdonittatik nel• i a biblia kézikönyve (E n c h i r i d ium u t r i
us q u e T es t am e n t i), mi kivonata a sze nt történetnek negyven
kilencz ivnegyeden. 

Lantos költeményei két gyüjteményt krpeznek; az egyik (l i
b e r xa&rn.uf!wov) tizenkét dicséneket foglal magában különféle idi.ik 
és ünnepekre ; a másik pedig (d e c o r o n is) tizennégyet a vérta
nuk tiszteletére. Sz. Hyppolitra irt dicséneke bátran kiállja a ver
senyt Ovid átváltozásaival, de a többiekben is megható és kecses he
lyek fordulnak elő, s gyakran keresztényi kenet ömlik el rajtúk: 
jártasságat tanusit a legjobb régi irók miíveibcn is, bár nyelvhibákat 
követ el, és megsérti a rim szabályait 1). 

1) Honoriust a véres játékok eltörlésérc buzditja , s különösrn a V cst.a-
szűzeket korholja, hogy a viadm·ok játékain megjf"lennek : 

Inde a cvnsessn caveae pudor alnws el exp-,,.,, 
Sangvinis it pietas, hominum visura cruenlos 
Ocmg1·essus, m01'1esque, el vulne1·a vendita pasln 
Spectatura sac1·is oculis. Sedel illa verendis 
Vitlarum insignis pl!aleris, fruitw·que lani;tis. 
O lenerurn mitemque animum l consurgil a<l idnH ; 
Et quoties victm· ferru•n jugulo inse1·it, illa 
Delicia• ait es.•e suas, pectusque Jacentis 
Virgo modesla inbet converso Jlollice rumpi ; 
Ne lateat pa1·s ulla an,imae vitalibus imis, 
Allius irnpresso Jum paltdlal ense secator. 

. . . Podii mtli01·e in parte sedentes 
Spectant, aemtam faciern quam c1·ebra t1·idena 
Impacto quatianl luutilia, saueius el quam 
Vulnertbus patulis partem perfundat arenae 
Oum fugit, et quanto vestigi'! sangvine signel ! 

Quod genus ut scelel'is iam nesciat aurea Roma, 
Te precor, Ausonii dux augustisaime regni, 
Et tam trisle sacrum iubeas, ut caetua, tolli. 
Perspice nonne vocat meriti locus iste paterni, 
Quem tibi supplendum Deu.• el geniloris amira 
Servavit pietas f solus ne praemia ta.ntae 
Virtut-i., cap~ret, partem tib,i, nate, reservo ; 
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Aquitaniai sz. Prosper (403-- 463), Nagy-Leo jegyző je, néhány 
verset, százhat epigrammát vagy jobban mondva sz. Ágostonból me
ritett erkölcsi gondolatot hagyott hátra, s egy költeményt a H á
l á t l a n ok r 6 l (m!.'l áxa!!uTTriíP), e névvel a semipelagianusokat jelöl
vén, kik azt állitották, hogy az ember tulajdon erőivel is eszközöl
heti saját megigazulását. A jansenisták felelevenitették a mult szá
zadban e költeményt, mint mclly kedvező volt a kegyelemről ak
koriban vitatott oszméknek. 

Sidonius Apollinaris (430-88), lyoni nemes, huszonöt éves 
korában ipája, A vitus császárra magasztaló beszédet mondván, jutal
mul szobrot nyert a Tra ján· téren j olly megtiszteltetés, melly most 
már nem azok részére tartatott fenn, kik végrehajtották a vállalata
kat, hanem a kik megdicsérték azokat. Avitushozi ragaszkodása nem 
ártott neki az utódoknál j s Maj orianushoz is dicsbeszédet tartván, az 
illy aljassag nem ritka példáival mentegeti magát. Midön Anthemius 
lépett a trónra, ő irányában scm volt szül(tnarkú Sidonius a dicséret
ben. Azután Auvergnebe vonulván vissza, Carobon völgyében lakott, 
nem igen mcssze Mont-Dortól, egy k u n y h 6 b n n, mint ö nevezi, 
mcllyen sem márvány, sem idegen ékitmények nem voltak, mindaz
által volt ablnm fürdö, illat és frisitö terem, mellyekböl a keresztény 
njtatosság számiiztc a trágár festményeket j hármas tornácz vezetett 
egy halastóhoz, mcllybc oroszlán-alakból ömlött a hegyi forrás. In
nen kilcpvc, az urnlíi terem volt található, e mellett a pineze és szövő 
szaba; egy kerek oszlopokon nyugvó tornáczból keletre a tóra nyilt 
kilátás j az előház előtt egy hosszu folyosó nyult el, melly a véden
czeknek társalgási, a dajkáknak a napfénynélküli sütkezés helyül 
szolgalt, mig télen át nagy tüz égett egy nagy mellék-szobában. Ha 
kedvezőtlen volt az idö, egy teremben, máskor nyilt dombtéren étkez-

Dixit et integrum decus intaclumque •·eliquit. 
Accipe dilatam tua, dux, in tempcn·a famam, 
Quodque patri supereot, succusor laudis habeto. 
Ille urbem vetuit taurorum sangvine tingi ; 
Tu martes miserorum hominum prohibelo lita•·i, 
Nullus in urbe cadat cuiu.' sit poena volupta.JI, 
Nec sua virginitas oblectet caedibus ora. 
Jam solis contenta feria immanis arena, 
Nulla cruentatis homicidia ludat in armis, 
Sil devota Deo, sit tanto principe digna ; 
Et vil-Iute potens, et c1·iminis inaeia Roma, 
Qu"mque tlucem /,pl/is scquitnr, j!Íetate .,equatur, 
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tek, hounan olly kilátást lehetett élvezni, JUelly Campaniát is rueg
szégyenitette volna t). 

Itt élt ö hát·om fiával és jó nejével, látogattat\•a a virágzó Gal
lia legjobbjai által, R verseket irva az élet minden csekély eseménye 
fölött, mint Ausonius vagy Itatiusj sem a papság nem űzte ki belöle 
a világszellemet, sem a haza veszélyei meg nem zavarták· jó ke
elél y ét. 

Ő benne tehát illetékes t~stöjét kereshetjük a római világnak 
Galliában s a felülkerekedő hódítóknak, kiknél gyakran megfordult 
követi minöségben. Tartományi szellemével, mit némellyek a hazafi
sággal tévesztenek ö~sze, mindent dicsér j háziait vagy barátait na
gyob baknak találja mint bármelly régieket vagy korbelieit; azonban 
ezen tömjénezések közt is érzi a rothadásba ment irodalom szagát, 
sir a barbat·iamus fölött, melly becsúszik abba, s erösiti, bátot·itja azon 
keveseket, kik még megőrizték a nyelv tisztaságát. 

Egy napon Lyonból Auvergnebe menvén, észreves:ló néhány sir
:ísót, kik ásták a földet, hol nagyatyja volt eltemetve j rögtön elfo
gatja és kínzások közt öleli meg öket. Igy bánt a római főrend a pa
rasztokknl. Clermont püspöki székére emeltetvén (4 72), alkalmat 
nyrrt kitüntetni hazaliuságát és szerdetét a bekövetkezett szerencsét
lensé;.jek ben. Ismeretes lévén az akkori eseményekkel, eltökélette 
magát megirni azok történetét; de nem tudta eltaláini a kellő szine
zetet. Huszonnégy munkáját ismerünk, mellyek között három dics
beszéd, és néhány nászbeszéd van, mellyekben nem hiányzik a lelke
sültség és képzelern; de az iskolai szellem elmefitogtatásol• és túlzott 
átképítésekre ragadja öt, mellyek a megromlott izlésü rómaiak s a 
tudatlan betöröknek aranynak tetszettek. 

A költők közé számittatik Lactantius is Fenice költeményeért; 
de 11 husvét és Krisztus szenvedéséröl szóló, neki tulajdonitott két 
vers, ugy látszik, Venantius Fortunatus, VI. századbeli költötöl van . 
.Juvencus, spanyol pap, versekbe szedte a hibliát (V e t e r is e t 
n o v i 'l' e fl t am e n t i c o ll a t i o), és Krisztus csodáit (P as c h a l el 
hiin a szent szöveghez. 

Gazai Comadianus egy költeményt irt a pogányok ellen, 
mellyben a szakaszok kezdö betűi együttvéve a munka czimét képe
zik; de a mi erdemesebb az észrevételre, az, hogy a hatméretü ver
sekben nincs többé tekintet a szótagok mértékére (q u a n t i t as), 

') Ep. Il. Carm. XVIII. 
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l1aneru csak a számra 1) j átmenet volt ez a mostani verselésre, s mu
tatja, mennyire megromlott a kiejtés, bár még akkor élő nyelv 
Yolt a latin. Uj jele ennek a rim behozása, mi ollykor a classicusok 
tollából is kicsuszott ugyan, de ekkor meg már rendszeresen hasz
náltatott ugy a versben 2) mint a kötetlen beszédben B). Azonban, jól
lehet a prosa mindinkább közeledvén a közbeszédhez, s megváltoz
tatva annyi barbár szók és szólamok hozzákeveréBe által magán hor
dozta a romlottság bélyegét, de a nem 11ugallott és természetes, ha
nem tanulmányozó és gondolkodó költli feltalálta mintáiban a kez
<letbeni és átgondolt tisztaságat j a honnét még azok is, kik szabály
tnlanul és barbár módra irnak, mint például Sidonius vagy Marcianus 
Capella, a versekben mintegy kicserélve látszanak lenni. 

Némelly keresztény költők nem tettek egyebet, csak utánozták 
a classicusokat a leírások, elbeszélések, az oktató vagy magasztaló 
beszédekben j az alak, képek és irályra nézve régiek, s csak abban 
különböznek, hogy tárgyul a szentirást, szentek életét, a kerE'sztény 

l) Praefalio noatra vian• erra-nt·i demonstrat, 
Respeo/umque bonum, cum venerit saeculi meta, 
Aeternu1n fieri; quod discredunt imcia corda. 
Ego similiter errafJi tempore multo, 
Funa proHequendo, parentibU8 insciis ipsi3. 
Abaiuli me tandem inde, legendo de lege. 
Testificor Dominum, doleo proh l civica turba 
Inaeia quod perdit, pergens deos quaerere vanos. 
Ob ea perdueius ignaros imtruo verum. 

1) Sz. Ágostf!U, vagy valamelly kortársának egy, 1\ donatisták elleni köl-

teménye rimes trochaPusokban van: 
Abundantia pecealorum solet fratres conturbare ; 
Propter hoc Dominus noster voluit noa praemonere, 
Oomparan.t regnum coelorum reticulo miaso in mare, 
Congreganti multoa pisces omne genus hinc et inde, 
Quos cum traa:issent ad litm, tunc coeperunt separat·e, 
Bonoa in Vala miserunt, reliq1iOB maloa in mare. 

3) Sz. Ágoston (De tempore): Et maqia ex ipsa (vita) CO??-umpitur, quam 
.. n.netur, magis occiditur, quam vivificetur. (Serm. 138. de verbis Dom): Ecce veni
tur et ad pa~sirmem, ecce venitur et ad soogvinis effwionem, venitu1· et ad corporis 
incensionem. (De ci v. Dei XVI. 6): Tamquam lex aetet-na in illa eorum curia su
puna. (XVII. 12): lnfidelitas gentiunt cum Dei populum ea:sultabat atque insultabat 
ess_(l captivum, quid aliud quam Christi commutationem sed scientib'U8 nesciens expro
brabat 1 . . . lllwa enim spei eonfit-malio verbi huim (fiat) it.eratio. (IX. 1.) : Par
ti?n erudiw otio, partim necusario negotio. (IV. 2.) : Uno (vitae genereJ i·n contem
plátione flel inquisitione veritatis otioao, altero in gerendis t•ebiiJI humnnis ne,qotio.•o ..•. 
Orucifixerunt aalvat.Jrem suum, et fecenunt damnatarem suum. 
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erényeket vették fel : nn természetesen nem sikerült. S a későbbi 
költők, valahányszor ollyformán abrták a kereszténységet költőileg 
elöállitani, soha sem birtak nagy és eredeti dolgot létrehozni. 

Mások egyéni érzelmeikre bizván magukat, uj ösvényre tértek, 
a lantos költészetben tevén kísérletet, melly soha, vagy majd. soha 
sem fejezte ki a latinok közt a belső sugallatokat, mert többnyire az 
utánzás utján l1aladt. Életbe lépvén a kereszténység, ezen egészen 
belső vallás, me Ily olly magasztos minta-képekkel bir a próféták és 
zsoltárokban, s melly az általf.nos örömet vagy szomoruságot k:~rban 
ismételt énekekkel fejezi ki, ebből eredeti, természetes és lelkesült 
költészet szülemlett. 

Miután az egyház megnyerte a békét, s az egyházi ének Dama
sus, Ambrus és Gergely által rendeztetett, ez uj lantos költészet min
dig magasabb röptöt vett. Némelly, az egyházban még most is hasz
nálatban lévő dicsénekek kiállják n versenyt a classicusok legszebb 
odáival, nem a nyelvcsint, hanem az érzelem-mélységet és költői te
hetsP.get illetőleg 1). Rendeltetése nem az lévén, hogy keveseket gyö
nyörködtessen, hanem hogy mindenkire hasson, nem hogy olvastas
sék~ hanem hogy több egyházakban énekeltessék, e lantos költészet
nek szükségképen el kellett távozni a világi lantos költészet formá
itól; nagyobb szabadságra volt szükségP- a nyelv és mértékben, fel 
kellett magát szabaditani a hangrnérték és rim szigoru szabályaitól, 
mig vóg1·e a mennyiség egészen alárendeltetett a hangejtésnek, s 
kezdötlött a mostani verselési modor. E gyakorlat befolyással volt 
a mértók választására is, a négysoros versszakoknak, s a többnyire 
négy lábból álló jambusoknak adván előnyt, mint mellyek jól meg
egyeznek a kar cgyszcrü énekeivel. 

A le i ró költészetben is, ha csak nincs tulterjed ve hasztalan és 
oda uem tartozó részletekkel, mint némelly, szeuteket magasztaló 
beszédek , észrevehető a latin költészet komolysága és méltóságos 
ereje, továbbá azon mély érzemény, melly uralkodik az olvasón, s 
melly egyiránt ment az édeskedés és felfuvalkodottságtól s azon fest
ményektől, mellyek csak azért vannak, hogy fessenek, mikben az ez 
időbeli pogány költők nagy kedvüket lelték. 

Ha a görögök eszme-bőség, bátor képzelem, kecs, édesség, s a 
nyelvek ezen tegezebbikének sajátos bővelkedésben tünnek ki, a la-

1) Illyenek: sz. Ambrus dicséneke : Detta creator omnium, és Prndentiusé az 

nprószentekre Salvele flore• martyl'Um. Továbbá az egyház által legrégibb irlö óta 
használt Gloria in excel.-is, HiláritJstól. .Jam moe•ta quie•ce quae1·ela, Prnrlentins
t61, és kettil Be<lnlinstól. 
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tinok egyszerübbek, méltóságosak, mondhatnám inkább, belsőleg hi
vők, mirc szükség volt az olly énekekben, mellyek czélja fentartani 
a bátorságot a súlyos harczokban, előbb a makacs üldözés, azután a 
mi országaink fölött összecsoportosult szcrencsétleuségck ellenében. 

Olly szokatlan példaképül állitani fel azokat, kiket barlJár ke
resztény iróknak szoknak nevezni, hogy kénytelenek vagyunk má
sok tekintélyére támaszkodni '), midőn azt • ajánljuk, hogy ha nem 
viszik is be az iskolákba a gyakran erkölcstelen és mindig hiu clas
sicusok helyett, legalább ne hanyagoltassanak el a hit, remény és 
önmegadás ajtatos énekei és hathatós buzditásai. 

BUSZONHARMADIK FEJEZET. 

T u d o m á n y ok. 

A necplatonica philosophia, mcgrontatva bár a cabaJisticai és 
bűbájos tudományokkali összekevertetése által, délpontjára vélt jut
hatni, midön J u lián pártfogása alá vette ; de vele elenyésztek remé
nyei. Iskolája tovább is fenmaradt Athenben, a fényüzés ezen aka
demiájában, melly mint egy ösi rom állott még az ujabb intézmények 
közt, miután a muzsák istenhozzádot mondtak Sophocles hazájának. A 
hagyományt, a cabalistá.k ismereteinek ezen forrását, elfogadták a 
neoplatonicusok, egy lánczolatát ( rrEt(!a É(!flE'lt"X'tj) képzelvén a meste
reknek, kik közt a régi bölcsek rejtélyes tanai kézről kézre adat-

') A z öreg A Idus Manutius Poetae Chrütiani veteres czimü gyiijteményé
hezi előbeszédéhen ezeket mondja: Statui chri&tianos poelas cw·a nosra imp1·essos 

publica1·e, ut loco jabula1·um, et libronun gentilium, infinna puei"01"Un~ aetas -ittis in~

bue,·etu?·, ut ve1·a p1·o veris, et pro falsis falsa cognosceret, atque ita adolescentuli 

non in pmvos et infideles, quales hodie plurimi, sed in proboa atque o1·tlwdoxos vi-

1"08 evaderent, quia adeo a teneri.s assve8cere multun~ est. - Vives Lajos XVI. szá
zadbeli hires humanista irja: Legendi et poetae nostrae pietatis, P1-udentius, Pro

ll'per, Paulinus, Sedulius, Juvenc~u et A1·atm·, qui cum habeant res allissimas et hu

nwno i-ngenio saluta.·ea, non ontnino sunt in rebus 1-udes et conlemnendi. Multa ha

bent; 'znibu-• clrynntia, et venuslate cm·n~inis cet-lent cum anliqnis, nonnulla quibns 
etiam eo.9 •·incn.nl. H "~(ln ló véleményben vnnnak C. FalJrieins, Barth, Leyser1 
l)amn. 
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tak •). E láncz, mint ellenkező a kereszténységgel, megszakittatvátt 
Conslantin által, ismét összekötötte azt bizonyos Plutnr-ch, ki na;ry 
nevet nyert azon ügyességeér-t, melylyel Plotinu~, Porphyriu,. 1:,_ 

.Jamblicus tanait uj alakba öntött~;~. 
Titkaiba beavatta fiát .Jeriust, vöjét ArchiadeEt, ~ küli!nösen 

Aselapigena leányát, ki letéteményese lett a bűbájos titoknak. Ettől, 

és Plutarcbnak Athenbeui utódától ~irianw~tól, továbbá a hires Olym
piodorustól Alexandriában Prnclus tanulta el, ki mindeu Felekezetbc 
be lévén avatva, tökélyre vit tP a neoplatoniRmu;;t. V P. le, u~y lát~zik, 
elenyészett ez iskola (485) 

Az athenei tanári székben ~yriai Marinus lett utóda, ki megírta 
a rnester életét, ugy tüntetvén azt fel, rnint ki elérte a boldocisiig te
tőpontját, mert a négy sarkalatos erénynyel, mellyek a bölcse~égct 
képezik, tudnillik az igazságosság, okosság, erősség és mértéklete~
séggel egyesitette magába az ép~ég phy:;,ikai erényeit, a jó érzékl.'ket, 
az erőt és szépséget. 

Proeius a kiszabott kort be nem várva, felfedezte n tudomány 
titkait Egiának; de ez olly kevésbe vette azokat, hogy hűtlen lett az 
iskolához. Csak egy hajszálon függött az aranyláncz rnegszakadása, 
midön Gazai Izidor helyeztetett a tanszékbe, ki Proeius szentségé
röl, s a rejtélyes tan égi eredetéről belsőleg meg volt gyiíziídve. 
Azonban buzgalmával nem tartott lépést értelme és tudomá11ya; s ré
szint gyengesége érzetében, részint hajlamból, vagy mcrt látta, min t 
fogyatkozik napról napra ez iskola iránti hit, Egyiptomba vonult 
vissza, hol a mysticismusnak hűbb fiai voltak. 

Utóda Zenodotus lett, azután Damascius, ki elég tudomány és 
itélettel birt arra, hogy övéi vastagabb eszelösködéseitöl m~>görizze 

magát. De utolsó gyürüje lett a légmentesen elzárt láncznak, mert 
Justiniá.n ugy tekintvén ez iskolát mint forrását a kereszténység ~:·R 

társadalom ellenes tanok nak, bezáratta azt (529). Damascius A lexan 
driá.ua vonult vissza, a többi bölcsészek Chosroc Nushirvan perzsa ki 
rálynál vonták meg magukat; de nem találván ott fel az igért böke
züséget, visszatértek hazájukba, és szétoszoltak. S velök együtt fele
désbe ment nem csak iskolájok, hanem Plato is, mignem ismét életre 
szólitottAk öt Olaszországban az ottomao fegyverek elöl adamenekült 
görögök. 

Ez iekola tisztelői közé tartoztak, de minden rajongás nélkül, 
úalcidius, ki értelmezte annak T im e o-ját; Snllu~tius, szerzöje egy, 

') Lá•rl V. köuyv .. ~ií hl'. 
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az Is t e n ek és a v i l á g r ó l szól0 munkácskának, ki bármennyit·<' 
pogány érzelmii volt, Juliánt igyekezett lebeszélni a galileaiak üldü
zéséJ·öl; Caesarius, Nazianzi Gergely testvére, ki a biblia egyes he
lyeire vonatkozó, százkilenczvenöt theologiai és bölcsészi kérdést és 
feleletet irt; emesai Nemesius, ki az ember természetéről értekezett, 
melly mü egyike az ez időben legtöbbre becsülteknek, jártasnak nm
tatván magát mindm bölcsészek müveiben, kiknek tanait ügyesen 
használja fel a dogma felvilágosítása és védelmére; irályn sokkal tisz
tább mint kortársaié. 

Azonban a régi bölcsészet iránti szeretet annyit·a veszendőben 
volt, hogy sz. J eroruos igy kiáltott fel: "Ki olvassa most már Aristo
teles t? Hányan ismerik az irók at és Plato nevét? Alig néhány henye 
öreg, kik szögletbe vonulva olvassák azokat j mig a mi apostolaink, 
e durva nép, a mi emberhalászaink az egé!Jz világon ismeretesek és 
emlcgetettek." 

Történelem. 
Ez idöben, mellyet olly nagy fontosságuvá tesz a régi müvelt

ség elenyeszte s egy ujnak életbe lépése, senkisem találkozott, ki a 
betörö népeket, a császárok és előbbkelők jellemét igazán, hízelgés 
vagy ellenséges érzelem nélkül rajzolta volna. A mint egyik vagy 
másik keresztény vagy pogány, a szerint itél meg másokat saját szem
pontjából, s ugyanazon tényeket különbözö személyekben égig emeli 
vagy l~isebbiti, a mint azok a védett pártnak javára vagy kárára vál
tak. Es hogyan is szemlélhették volna szilárd tekintettel az esmé
nyeket, s miként beszélhették volna el rendben és igazán a sok sze
renc~étlenséget ez értelmi elpuhúlás és lelki elerőtlenedés közepett "! 

Milly bizalmat helye,;hettek a jövőbe, midön látták, mint vesz ágon
ként a társadalom növénye, s nem láthatták előre, rnillyen fog tör
zséböl ujra fakadni? A barbárok 1 örökös és okadatolatlan mozgá
sukban, csak a chaos mozgalmának s a vak és kérlelhetlen véletlen 
lökésének képét nyujtották j átkozni győzelmeiket, midön már felül
kerekedtek, veszélyes volt, magasztalni aljasság; jobb volt hallgatni, 
vagy érzéketlennek lenni. 

Sextus Aurelius Victor sovány kivanatot szerkesztett a római 
történetekböl (369) Augustustól kezdve Juliánnak Galliábani gyözel
rneig, s több jeles rómaiak sőt idegenek életrajzát is adta, mint pél
dául Ryriai Antiochus, Mithridates és Hannibalét, mellyek időnként 
majd Cornelius Neposnak, majd Svetoniusnak vagy másoknak tulaj
dunittattak. Verius Flaccus, Anciates, Gneus Egnatius Verinus, Fa
hiu~ Pictor, Licinim Maerus, V Rrro, Caesar és Tubt•rt~nbM ~ a főpapi 
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évkönyvekből a R ó ma i n cm z e t c r e d e t é t írta ki, mellyben a 
város első évéig sem ért; lehet azonban, hogy valameily későbbi 
nyelvész müve, minek rendeltetése lett volna bevezetésül szolgálni 
Aurelius munkáihoz. Julián szobrot rendelt el számára: becsét vesz
tett mert könnyen osztogatott tisztelet, s a második Pannonia kormá
nyát bizta rá; késöbb Theodosius Róma praefectusává tette. 

Flavius Eutropius, ki Juliánnal részt yett a Perzsia elleni had
járatban, Valens rendeleté b ül a római történetek B r e v i a r ium á t 
írta meg (364) tiz könyvbeu, kezdettől Joviánig, könnyed, egyszerü, 
müvelt modorbau és igazságszeretettel, bár nem mindig sikerül neki 
kikerülni a hamisat. Sextus Rufus, Valentinián meghagyásából a 
R ó ru a i n é p g y ö z e l m e i n e k é s t a r t o m á n y a i n a k B r e
v i a r ium á t szerkesztette (370), mellyet egy, Róma cmlékei és épü
leteiről szóló munkácska fejez be. Felsöbb meghagyásból irt tör
ténetek! 

Elvesztek: athenei Proxagm·as, ki bár pogány, dicséröje volt 
Constantinnak, és sardii Eunapius orvos, ugyanennek gyalázója, mint 
szinte thebai Olympiodorus, ki a fennevezett császár történetét 
407-425-ig kisérte, nemkülönben Priscus Panius, ki Attila harczait 
írta le, s a H is t o r i a Om n im o d a Krisztustól 430-ig, mellyet 
Flavius Lucius Dexter sz. Jeromosnak ajánlott, ki viszonzásul az 
egyházi irók névsorát intézte hozzá. Eunapius a philosophusok és 
sophisták életrajzát is adta, de nem értvén a bölcsészethez nagyon 
kevés ismertetést nyujt a neoplatonismusról. Mig alantabb áll a n e
vezetes tudósok ismertetése, mit miletusi Hesichius 
adott ki. 

Miként Polybius azon eseményeket bet'zéli el, mellyek Rámát 
nagygyá tették, ugy Zosimus azokról értekezik, mellyek azt meg
buktatták. Augustustól kezdvén rajzát sebtiben átfut első könyvé
ben a császárság három első századán ; hosszasabban időz a negye
diiméi a három következő könyben. Innen kezdve csak összevonja 
az eseményeket ítéletes választással, s legalább általában megörzi a· 
világosságot, mi a kivonatok fő érdeme. Az ötödik könyvben mint 
valódi történész lép fel, elbeszélvén a birodalom megrázkodtatáuát 
Honorius, Arcadius és az ifju Theodosius alatt. Az időszámításban 
hanyagul jár el; egyébiránt jól választja meg és füzi össze az esemé
nyeket, visszamegy az okokra, és rámutat a következményekre ; is
meri az embereket és rúgókat, mellyck azokat és a kormúnyokat 
mozgásba hozzák. Hihető, hogy munkája végén, melly nincs meg, is
wét átfutott a müvében itt-ott szétszórt okokon1 mcllyckböl a hiroclit· 
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lom bukását származtatta, s mellyek közöl első hclyt•e tette a bál
ványimádás megszüntét j miért is keserücn kikel a keresztény c!lá
szárok elleu, közremüküdvén ekként. az egyházi irók tulzott ajtatos
ságának mcgjavitásában. 

Sokkal figyelemre méltóbb Ammianus 1\Iarcellinus 1) (320-90). 
Antioc!Jiában jó házból sziiletvén, Mesopotamiában és Galliában ka
tonáskodott 350-5\:l; azután ötven éves korában visszavonulván a 
katonai pályáról, élete hátralévő részét Rómában töltötte, hol, bár 
görög volt, latin nyelven írta meg tapasztalatait egy elbeszélő katona 
dicséretei és fogyatkozásaival, nagy elmeél nélkül, de jó érzelem és 
igazságszet·etettel, midön tévutra nem vezeti öt az ösi hit és Julián
bozi ragaszkodása. Bár elegendő tudományos készühsége van, sem
miféle peldányképet nem tüz maga elé utánzásul, s a történetből nem 
akar ékesszólási gyakorlatot csinálni i sőt inkább beismerni látszik, 
hogy az egyszerüség fö érdeme a történésznek, s feláldoz annak min
den irálypompát 

Elbe<;zélése harminezegy könyvében leírja mindazt, mi Nerva 
országlásától, kinél Tacitus végzi, egész V albns haláláig történt j de 
csak a tizennyolcz utolsó könyv van meg (352-78), mellyek annál 
fontosabbak, mivel ~gy történetíró sem haladt eddig. Az évkönyv
irók módját·a nagy kitéréseket tesz az üstökösök s más természeti 
tünemények fölött j mig másrészt olly nagy horderej ü dolgokat hall
gat el, miszerint kisértethe jövünk azt hinni, hogy munkájának vala
meily része elveszett ; ügyesnek tünik fel a tények lánczalatának ki
mutatásában s a jellemek festésében, és becses ismertetésekkel azoi
gál szemeivel látott országok és erkölcsök, különösen Germania feli.il, 
hol több évig tartózkodott. Nem igen jó arczot vág a keresztény
ségre, de nem is veti azt meg, s egyenlően roszalja Julián rejtélyes 
bohóságait, Constantin türelmetlenségét, s némelly püspököknek a 
a kezdetlegi fegyelemtöli eltérését. 

Ammianus zárja be a történetirók sorát, ezután csak évköny
irók és férczelökkel találkozunk. J uli us Esliperantius egy rnunkács
kát hagyott hátra .Marius, Lepidus és Sertorius harczair611 melly ta
lán csak kivonata Sallustiusnak. Aquitaniai Prosper egy évkönyvet 
irt két részben j az első a világ teremtésétől Krisztus után 378-ig 
terjed, s Eusebius történetéből van kiszedve j a másik Valens halá
lától Rómának Genserik által455-ben történt elfoglaltatásáig. Ugyan-

1) Ammiani Mm·cellini Rerum gestarum libri qui aupersunt. ed. E1·neati. Lip 
cse. 177B. 

Vll. 31 
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azon császártól 461-ig terjedő évkönyvet irt Idatius Gallizia püs
pöke ; a consuli éviapakat pedig Róma alapitásának ~65 é\·étiíl 
Krisztus utáni 468-ig vitte. Jeromos folytatván ennek munkáját, 
Valentinián harmadik éveig csak másolja a jobb szerzöket, azután 
mint szemtanu és részes beszéli el az eseményeket, többször, lévén, 
miként más püspökök is, polgári ügyekben kiküldve. Nem csekély 
világot vet a góthok és svévekre, s nála nélkül Spanyolország törté
netét homály boritaná i s a mi ritkaság a régiek közt, figyelmet for
dit az idöszámitásra, az olympiadok s az uralkodók évei szerínt he
lyezvén el a tényeket. 

Nagyfontossága a birodalom Constantin utáni polgári és kato
nai állapotának ismeretére, ugyszintén a jogtudományra Ke l e t és 
N y u g a t p o l g á r i é s k a t o n a i m é l t ó s á g a i n a k i s m e r t e
t és e. Állam-kalendáriumnak volna ez mondható, mellyben meg 
vannak nevezve minden hivatalok, s mint látszik 45:3 és 4G5 közt 
szerkesztetett, Illyriána k a hunnok általi elfoglaltatasa után, s elöbb, 
mintsem ezek Concordiát és Aquileját lerombolták volna. 

Egyházi törh!n•~lirók. 
A világi történetirók jelentőségének megszüntével növekszik az 

egyháziaké. Már ernlitettük az elsöt és legnagyobbat, caesareai Eu
sebiust, kinek munkáját Rufus, aquilejai áldozár, latinra fordította, ré
szint hozzáadván, részint elvévén abból, s egész Nagy-Theodosiutiig 
kiterjesztette. A bölcsészet és csillagászatban j<irtas cappadocini Phi
lostorgius szinte irt egyházi történetet az arianismusról, melly felé 
hajlott, 425-ig terjedöt i dagályos de hasznos kivonat. Sidai Fülüp 
és jerusalemi Hesichiuséi elvesztek. Az ifju Gelasius is megírta az 
egyház viszontagságait a nicaeai zsinattól Constantin haláláig. 

A theologiai dolgokban kevéssé otthonos Sacrates Scholasticus 
eleintén Rufinus nyomdokait követte, de késöbb ti:veseknek ismer
vén el azokat, tisztább forrásoka_t keresett, s egy értelmes és egy
szerű nyelven irott munkát szerkesztett azokból (30G-43H). Uj 
alakba öntötte ezt Hermias Sozomenus,. szintén konstantinápolyi ügy
véd, ki keveseb b belátást tanusit, ékesebb nyelven ir, s csekély ér
dek ü, föképen az általa bámult remetékre vonatkozó dolgokkal tol
dotta meg. Történetét 324-439-ig vilni, honnét egész a Vl. száz:,d 
végeig a még ajtatosabb Evagrius folytatja. 

A mind érdem, mind jelentőségre alantabb álló Egeai János, 
Zacharias szónok. Theodoras felolvasó (anagnostes) és bizanczi Leon
tius kissé hátrább esnek a kortól, mellyet lcit·tunk. 

Antiochiai Theodoretus (387 -458), szónok, értelmezi), YÍ(at 
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kozó, cyrusi püspök, ki mint et·etnek elitéltetett (449) s ismét vissza
fogadtatott, egy egyházi történetet hagyott hátra, melly 32ó-töl Mop
sue;;tni Theodor l1alálaig- (429) terjed. Tudományos lévén , tágas b 
körben mozog, s k ikerfili a botlásokat, mellyeket szükebb látkörü 
elödci f•lkövcttek. Sporatius kérelmére, ki császári biztos volt a chal
(:edoni zsinaton, mindcn eretnek-rendszert előadott öt könyvben: az 
elsőben azokat tárgyalja, mellyek egynél több Istent hisznek, s a 
Fiunak csak látszólllgos emberi természetet tulajdonitanak; a máso
dikblln azokat, mellyek Krisztus istenségét tá;uadják meg; a harma· 
dikban hat külünbözö eretnekséget; a negyedikben az Ariustól Nes
t<•rius és Pclllgiusig keletkezetteket; az ötödikben a hitet adja elő. 
Elbeszélte harmincz remete csodáit és aj tatosságát is ( q;tÁÓliEo~ Í(J"TO(.lÍa ), 

mit galatiai Palladius is tett Lausiacá-nak azért nevezett történeté
ben. mivel Laususnak ajánlotta. 

Aquitaniai Sulpicius Severus (363-410 r), kit sz. Márton té 
ritett meg, lemondvún a forum diadalairól s az irodalmi dicsöségriíl, 
c szentnek életét sa religio viszontagságait írta meg két könyvben, 
a vilúg kezdetétől Krisztus után 410-ig. Bár semmi ujat nem moml, 
s belát<isát az ajtatos hiszékenység fátyolozza, mégis gyönyörködlet 
elüadúsának tisztlisága és nyugodt józansága, melly tulajdonaiért ke
resztény ::-)allustnak neveztetett. 

Az eretnekség történetére vonatkozik palaestinai sz. Epiphaniuil 
(3 i 0-403), salaminai püspök, E t i c h e t t a me d i c á-ja (napa~tov ), 

mellyben nyolcllvan eretnekséget számlál cl, s előadja azok gyógyi
túsi módját. Husz Krisztus elötti időkből valú és öt osztályba soroz
tatnak: a barbár eretnekség, melly Noeig te1jedt; a scytha, melly 
Bábel építése ntán is tartotta magát; a hellen, vagyis a müvelt b:íl
ványirnáuás; a samariai, melly az essenusok, sebuenusok, gorteuu
sok, és dositcusokéra oszlik ; végre a zsidó, melly a sadduceusokat, 
irástuuókat, farisaeu~okat, mindennapmosdókat, nazaraensokat, ost-e 
nianusokat és herodianusokat foglalja magában. A Krisztus utáni 
hatvan eretnekség ellen Epiphán nem nagy diadallal küzd ; s habár 
igen t<'rjedt olvasottsággal bir és szargalmasan összegyüjti, a m i i 
csak kiiliinféle munkákban szétszórva talált, de nem tudja azt rend
szcrcsen elhelyezni ; ítéletei kevéssé pontosak, ollykor tévesek. 
Ugyanti rövid átnézetét is megírta munkájának (avaxBcpaAatrotrt•), s egy 
nem nagy becsű munkát is hagyott hátra a sulyok és mértékekröl. 

Örményországra nézve dicsőséges volt e kor, mert a 487 felé 
dhunyt Corene Mózses történész nagy neve vetett arra fénysugárt. 
Kortúrsn Yolt az ikmény David, talán tanulótársa Prodnsnak a gö · 
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rög iskolákban, hová t;ahng és Mesrob, Örményország ujjá alkotc',i, 
küldték öt több másokkal, hogy sajátjokká tPgyék a tanokat, mely
lyekkel olly nagy hasznot hajtottak hazáj uknak. A B ö l cs és z e t 
a l a p j a i ban megczáfolja a pyrrhonismust, és megérdemli, hogy a 
nevezetesebb neoplatonicusok közé helyeztcssék, azon kivül,hogy a 
történelemre nézve is érdemesitette magát mínt tanuja az iirményor
szágban akkoriban lábra kapott tudománynak. 

l<'öldlcirá!-i. 

A földleirás, ezen testvér tudomány a történelemmel, nem tett 
elöhaladást. A lll. században az autuni iskola falai földabroszokkal 
voltak beaggatva t) ; hajclan Rhea templomában VIaszország térképe 
volt lefestve 2), Róma egy csarnokában pedig az egész világé 3), 

Frontinus helyirati képekröl beszél 4); V egetius pedig más, nagyobb 
terjedelmüekröl, mellyeket a hadvezérek használtak 5). 

Julianus Titi~mus a lll. század kezdetén a birodalom tartomá
nyainak leírását adta ki,. melly elveszett. Theodosius (hihetöleg az 
ifju) országlásának tizenötödik évében elrendelte a birodalom tarto
mányainak hosszában és széltében i felmérését 6), me ll y munkálat ut:in 
a római világ egy térképe készittetett, s ez sokkal pontosabb mint az 
Agrippa által létesített. E térkép a barhárokkal fel1;désbe ment, 
mig végre a XV. században Celtes Konrád, egy németországi könyv
tárban, a római ntak egy térképét fedezte fel tizenkét pergamen íven, 
mellyek együtt véve husz német láb és három hüvelyk hosszu, és 

') Eumenes. Orat. pro •·eslaur .. ~r.holi.•. c. 1 n. 
2) Varro. de re rust. 1. 2. 
3) Plinius, Hüt. nat. III. :1. 14. 
4) Script. rei milit. p. '2R. 
5) De re milit. IIL6. 
6) llizonyossé. teRz err61 Sedulius : 

/loe opus egregium, quo nmndi summa tenelur, 
Aequom quo, montes, fluvii, portus, frMa et urbes 

Signanlu•·, cnndis ut sit cognoscere promptum 
Quidq1tid ubique late!, clemen.~ genus, inclyta proles, 
Ac pe•· secla totus quem vix noste•· capit orbis, 
Theodosius p•·inceps venemndo iussit ab ore 
Confid, ter quinis apm-it cum .fascibus annumt, 
Supplices hoc famuli, dunt scribit, pinyit et alter, 
Mensibus exiguis, veterum mooumenta secuti, 
In melius repm·anw.s opus, culpamque pria~·ent 
Tollimus, ac l.otum breviter comp1·endimus orbem : 
Sed tamen hoc tua no.• rlor?df .~api«nt?:a, princeps. 
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eg-y láb szélességü voltak. Ezt Pcutingcr Konrád, Augsburg, akkori
ban mind kereskedése, mind a tudományok tekintetéből igen virágzó 
v:íros patriciusa szereztc meg, kinek könyvtárából a bécsi császá1·iba 
vándorolt át, megtartván előbbi birtokosától nyert T a b u l a p e u
t i n g c r i a n a nevét. Itt megvizsgáltatván , Meyerman tagadta a 
Theodosius parancsára készittetteli azonosságát •), s azt állította, hogy 
Nagy-Károly korán tulra nem tehető, következtetvén a lombardnak 
nevezett irásnembi>l, s a góthizlésü épületek és ékítményekből; fel
hozta továbbá a különbözőséget a helyesirást illetőleg, s a terrnészet
tanbani tökéletes járatl:mságot, melly annyira megy, hogy a földnek 
hnszszor nagyobb hosszuságot tulajdonit szélességénél, s az utaknak 
semmi arányos hosszuságot nem jelöl ki. Mannert a régi rosz máso
latának vélte azt, me ll y a XIII. században készittetett; s bizonyité
kaik olly sulylyal bírnak, hogy semmi történeti hasznát nem vehetjiik 
annak. 

Biztosabbak vagyunk Antonin császár Itiuerariurnát illetőleg, 

mi egy faja a postakönyvnek, melly kijelöli a városoknak egymástóli 
t:ívolságát. Kettő van illyen, egyik tengeri, másik szárazföldi; s da
cz:íra a czimnek, bi:wnyos, hogy későbbiek Constantin koránál, jólle
het talán már előbbi jegyzeteken alapul tak, s lassan bővíttettek a sze· 
rint a mint uj állomások alakultak. Utolsó szerkezetöket, mint né
mellyek hiszik, Eticus Istcr IV. századbeli kereszténytől nyerték, ki
tö! egy szegény ugyan, de a foldirati anyagok sziike miatt érdekes 
V i l á g l e i r ás t (Cosmographia) hi runk. 

Ugyanazon században bizonyos Bordelese adott ki utleirást, 
melly hazájából Jerusalemig, s Hemeleától Róma és Milanóig jelezte 
az utat. Gottfrid egy névtelen világleírást tett közzé, melly több gon
dot fordit a keleti részre, s némi ismertetéseket nyujt a pe1·zsák felől. 
Vibius Sfquestris egy, folyók, források, tavak, erdők, 

á ll ó v i z e k, h e g y ek, s a k ö l t ö k á l t a l e m l i t e t t n é p e k 
neveit tartalmazó munkát irt, melly csak azért emlékezetes, me rt 
Boccaccio, a nélkül, hogy megnevezte volna, ezt vette egy illynemü 
nnmkája alapjául. 

Vegyes tartahun mi1nk. 
A történelem és más tudományokra vonatkozó becses ismerte

téseket hagytak ránk a nyelvbúvárok és auntgyüjtök, minökkel m~r 

1) Commentarius in epigramma anonymi, vel potius Sedulii presb!1teri, de ta
lm/a or·/,;,, lermrum, iussu Tlteodosii juv. imp. facta, in quo cum de illi~t~t, tum de 
peutingeritu>ae actale ac natura ex professo agitur. - Uurmann Anthologiájl\nak 

[[. köt.,•í•het' Y!\n, " azért. •nlc&n nnm iRmP.rt~k, mn!\"a Mannert Aem, 



- 486 

az előbbi korban is találkoztunk. A keleti születésü Aurelius Theodo
sius 1\Iacrobius, ki II. Theodosius alatt élt, a Sa t u r n a l i á luól ii·t 
hét könyvében tekintélyes személyekr-t léptet fel, mellyck Saturnus 
ünnepein a régiségekről beszélgetnek. lVIilly tágkürü és csapongó e 
mü szövege, szóljanak egynémelly fejezetek czimei: "Az. istenek 
eleintén mindnyájan a nap jelképei voltale - Cicero. Augustus, J u
lia és mások elmés ötletei. -- Részletek a rómni fényűzé.> felől. 

Miért okoz pirt a szégyen '2 - Miért okoz a szédülés körforgást? -
Miért van a nőknek kellemesebb hangjuk mint a férfiaknak? -
Miért látszanak nagyobbaknak a vizbe meritett trstek ?~ E változa
tos tárgyakról a szerzök ismertetéseit és tanait saját szavaikkal adja 
elö, miböl az irály kellemetlen változatossága származik; de ö roa ga 
megvallja a latin nyelvbeni csekély ügyességet, mit nagyon is beLi
zonyit azon kevés alkalommal, midön i) maga LeszéL Illy mó<lon 
nagyfontossága töredékeket őrzött meg számunkra, nem különben 
S c i p i o á lm á. t, mit ö fia számára értelmezett, nem minden jártas
sáj2; nélkül a csillagászatban, bármennyire tévelyekkel van i8 az 

keverve. 
Medaurói (Afrikában) Marcianus Felix (~apella, az V. :;zázad 

közepe tá ján Rómában egy Sa t y r i c o n t irt, kilencz könyvben, ré
szint versben, részint prosában. A két elsőben a Philologiának Mer
currali képletes házassága állittatik elő; a többi hét könyv minde
nike kiilön egyikéről beszél azon tudományoknak, mellyck akkuri
ban divatban voltak. Ezek: a grannnatica, dialectica, rheturica, ge
ometria, astronomia, arithmetica, musica és poesis. Mimlezekriil <'·r
tekezik, de csak felületesen. A középkori iskolákbali olvasmányul 
szolgált. 

A kivonatokhoz tartozik Lucius A mpelus L i b e r m em o r i
a l i s-a, melly ötven fejezetben szegény ismereteket tartalmaz a vi
lág, az elemek, a föld és történelemről; épolly haszontillan e mü\·e, 
a milly hasznos azon értekezése, mellyet Flavius Mallius Theodorus, 
339-iki consui mértékeiről irt. Censorinus a III. század közepén 
I n d i g i t am e n t a-kat irt azon istenségek fölött, mellyek az.ember 
életére befolyással vannak ; birunk még tőle egy iclöszámitási, csilla
gászati, számtani és tern1észettani értekezést is D e cl i e n a t a l i,. 
melly mü bányája az exact ismereteknek 1). 

1) Fontosságáról tanuskoclnak a fejezetek <'zimei: L praefatio. 2. ~ur yenio 

•l qunmodo aa.r:rificelur ; 3. geniUB quid sit et unde dicatur; 4. "a1'iae opinione~ 

r:ete1~•m philosophorum de generatwnf. ; fi. de semine hominifl, et quibus e pw·tibus 
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Bár korát nem tuJjuk bizonyo~>au , ide helyezzük macedoniai 
Stobii Jánost is, kit pogánynak hiszünk, mert a sok szerzök között, 
kikről beszél, egy keresztényt sem, vagy csak egyet idéz. Fia Septi
mius használatára sok átolvasott könyvek virágát gyüjtötte össze, 
rníböl e gy igen becses, bár csak csoukán és összeziláltan felmaradt 
Anthologiája keletkezett a kivonatok, mondatok és 
e r k ö l cs i sz a b á l y oknak. E szemelvények mindenik fejezete 
külön czimmel van ellátva, melly alatt elrendeztetnek a kiválogatott 
helyek, első helyén a költöké, azután a történetírók, szónokok, böl
csészek és orvosokéi. Ötszáz írónál több van ekként kizsákmányolva, 
mellyek legnagyobb része elveszett, s főképen régi vigjáték irók ver
seit örizte meg számunkra. 

Gazdászat. 
Vindanius Anatolinus egynehány jó, bar pogány babonákkal ke

vert földmivelési szabályt adott ki. Az utólsó latin iró a földmüve
lésröl, Palladius Taurus Ernilianus tizennégy, a hónapokhoz alkalma
zott könyvekben, kivonatokat közöl a régiekből, különösen Columel
lából, kinél sokkal avatottabban beszél a gyümölcsfák és kertekről; 
az utolsó könyv elegiakus versekben van irva. lnnocentius egy 
"Föl dm é r és i me st e r ség" czimü munkát irt. 

Számtan. 
Alexandriai Diophantes, talán kortársa Juliánnak, tizenhárom 

könyvböJ álló számtant irt, mellyekből hat könyvnek van meg a ki vo-

exeat; 6. quid primum in iniante formetur, et quamodo alatur in utero ele.; 7. ele 
tempo1·ibus , quibus partus solent esse ad nascendum mO:uri , deque numero septe
nm·io ; 8. 1·atior. es chaidaeorum de tempore partus, i tem de zodiaco et de conspecti
bu.Y; 9. opinio Pylhagorae de conformatione pa1·lus; 10. de musica eiusque regulia; 
11. mtio P!fthayorae de conformatione partus CIJ7Ijirmata; 12. de laudib~s musicae, 
eiu.sque t•h·tute, item de 8')Jatio codi, terraeque ambitu, siderumque distanlia; 13. 

distinctiones aetatis hominis secundum opiniones multorum, deque annis cl imatericis; 
14. de diversarum hominum claro1·um tempo1·e mortia; 15. de tempore et aevo; 16. 

saecul um quid sit ex diversarum de jinitione; 17. Romanoront saecul um quale sit; 
18. de lurlorum saeculariuru constitulione eorumque celebralione. usque ad imp. Septi
mium et ~Marcum Aurelium Antoninum; 19. de anno magna secundum diversarum 
opiniones, item de diversi.! aliis ann is, et olympiadiblJ/l, de lustris et agonibus capi

talinis; 20. de annis vertentilJus diversarum nationum; 21. de anno vertente Roma
norum, deque illius varia eorreclione, de mensibus et diebus inle1·calaribus; de diebus 
sing;,zomm mensium, de annis julianis; 22. de historica temporis intert•allo, deque 
adela et mystica, de annia A,ugustorum et aegyptiacia ; 23. de menaibus natumlibus 
et civilibus, et naminum ralianibus; 24. de diebus et vm·ia dierum apud dive1·sas 
nationes observatione ; item de solariis et horariis; 25. de diP-rum romanorum diver• 

vis pa1·tibU81 deque eorum propriis n(1171inió~U, 
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nata. Azonkivül hogy bizonyságot tesz az exact tudományok álla
potáról a IV. században 1 megnyeri tetszésünket a világos rendszer, 
mellyel az elmésen felállitott taglaló feladatokat megfejti. E miiben 
elRÖ kisérleteivel találkozunk azon tudománynak, melly késöbb al
gebrának neveztetett, az arab Gebcr tiszteletére, Idnek feltalálását 

tulajdonítják. 

Csillaga!;za t. 
378-ban, alexandriai Pál a csillagászathoz irt bevezetésében, fej

tegeti annak elemeit. A siciliai Julius l<'irmicus Maternns, nyolcz 
mathematikai könyveiben csak csillagászati álmokat és mestersége
ht halmoz össze a születési-jövendölés (horoscop) érdekében. 

Alexandriai Pappus mathematikai gyüjteményei 
sok munkákból vannak kiszedegetve s gnzdng ismercte:riil tanúskod
nak. Kortársa Theon (370--415), alexandriai tanár Euclidest és 
Ptolomaeust értelmezte; nagyobb hirben állt szép leánya Hypatiaért. 
Ez elsajátítván tőle a mathematikai tudományokat, s tökéletesitvén 
magát Atbenben, hazájába hivatott meg a bölcsészet tanszékére; ö a 
válogatókat ( eclectici) követte, mindazáltal az exact tudományo
kat vette alapúl 1 s azok bizonyítékait a S7.<'mléliídö tudomá
nyokba vitte át; a honnan olly erőteljes rendszert adott ezeknek, 
millyennel soha sem bírtak. Tanítványa, Synesius püspök, mindig 
tisztelte öt; Orestes, Egyiptom praefcetusa, szerette és bámúlta, s 
tanácsával élt azon viszályban, mcllyben sz. Cyrill jerusalemi tüzes 
érsekkel volt. Az mondatott, hogy H y patiának a pogányságbozi ragasz
kodása következtében haragudott e praefectus a keresztényekre; 
miért is némelly esztelenek annyira felingerelték a népet ellene, hogy 
egy napon, midön iskolába ment, kiragadta az öt kocsijából, sletépvén 
ruháit, bántalmak köz t megölte, s tagjait a tüz be vetette. 

llndtodomímy. 
A rómaiak a hadászatot inkább mcsterségnek tartották mint 

tudománynak; maga Caesar is, bár nagy harczfi volt, kevés hasznot 
nyújt a hadászat tanúlmányozóinak. De i) utána a hadseregek mind 
lényegre, mind alakra nézve megváltoznak, s más szerzökhöz szükség 
folyamodni. A platonicus Onesander, kit már emlitettünk az elöbbi 
korszakban, inkább bölcsész és erkölcsbmár, ki csak az előbbiekben 
elszórt szabályokat gyüjtötte össze, miért is e müböl az erkölcsi részt} 
s az emberi szivnek a háborúra irányzott észleleteit tanúihatjuk meg. 
Szászország herczege dicsérte e munkát, megdicsérte Bölcs-Leo csá
szár is, lemásolván azt, a nélkül, hogy megnevezné. Coray 1822-ben 
Párizsban kiadta ITf!a-rfJrtxÓ> ~óro(;-át, a görögöknek ajánlván azt, kik 
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nkkor a szabadságért harczoltak. A nemes öreg, ki iránt haz~ja le 
van kötelezve élénk bátoritásai, az irodalom pedig kitünö kiadásaiért, 
igy szólt elöbesz~dében: ,,Csak egy harczot ismerek el szükséges
nek és igazságosnak, a szabadság-harczot. A szabadság olly fegy
verrel bir, mellynek semmi nem állhat ellen, s ez a halál megve
tése" 1). 

1) Onesander umnkájánalt fontossága mf•gitélhetö a tárgymutatóból, ruit itten 
kiizliink: 

A badvezér választásáról; a háború indokairól (Rzerzö bebizonyítja, misze
rint az inditott hábor11 indokainak igazsll.gossága klizremiiködik a jó siker aratá
sára, mert felbátorítja a csapatokat) ; a hadsereg biinbll.natáról , mielött megkez
detnék a hadjárat; a hadsereg menetéröl ; a sereg sorakozatlan menetéröl ; az 
elsánczol{uról; a gyakori táborszállás vll.ltoztatásll.ról; a csapatok gyakorlatairól 
(e fejezetben beszél egyszersmind az élelmiszerek, !térnek, éji őrök, tll.borhely
vAitoztatás, értekezletek és azökevényekröl, nem kiilönben az ellenséges hadsereg 
kimerítéséről , a titoktartás 1 s a csata elötti áldozatok belrészeinek megvizsgálll.
sll.ró\) ; az ellenségek üldöztetése s a kihallgatll.sról ; az étkezési idöröl; a sze
rcncsétlenségekbeni szilll.rdságról; milly alkalmakkal kell a hadvezérnek az ellen
ségbe hadserege iránti félelmet öntenie, s felbll.toritani a katonákat a foglyok elő
mutatása lLltal; a különféle csatarendekről; a lovasság elrendezéséről; a könnyü 
gyalogságnak nehezen hozzÁ férhetö helyeni elrendezéséről ; a sorok közti héza
gokról a könnyü csapatok visszavonúlására; miként kell megtámadni o.z ellensé
get, midön nincsenek a támadó félnek könnyü csapatai, o.z ellenség pedig bövében 
v~n; hogy nem jó nagyon hosszú vonalokbo.n állitani fel a hadsereget a végböl, 
hogy az ellenség be ne keritse azt; hogy válogatott csapatok legyenek tartalék

ban, mel:yek a fáradt vagy nyomott harczosokat segitsék, és hogy szintén elő

nyös leshelyekkel birni; hogy jó, be. csata közben a badvezér jó hirekkel bá1o
rítja a katonákat, hamindjárt hamisak lennének is azok; hogy a sorokban bará
tok és ismerösök állittassanak egymás mellé; hogy a hadvezér az összecsapásra 
vagy bármell y más katonai cselekvényre ne maga adjon jelt, hanem helyettesei 
vagy vezénylö tisztei által tegye azt; hogy a szóhoz katonai jelek köttessenek; 
hogy a katonák ne hagyjll.k oda a sorokat, s a sereg erösen álljon meg helyén, 
vngy vonúljon vissza; a hadvezér ügyeljen, hogy serege széprendhen menjen a 
r<atába.; hogy jó, ha e. katonák kill.ltoznak csata közben; hogy szükséges míszerint 
esata elöt.t a hadvezér az ellenségének megtelelő csatatért válaszszon, s rninden 
vezénylő tisztnek kijelölje a helyet; hogy előnyös nehezen hozzá férhetö álláso
l<>lt foglalni 1 ha az ellenségnek erősebb lovassága van; hogy a hadvezér ne te
gyen semmi veszélyes kísérletet, s ne verekeflják személyesen; a jutalmakról; a 

z•li.kmányolásról; a hadi foglyokról; e. csatatéren elesettek eltemetésérő l, s mi
ltént k~ll jóvá tenni az elkövetett biMkat; a béke tartama alatti elővigyázatról; 
n meghódolto.tott városokkali Mnll.smódról, s az ll.rúlókkali elbll.nll.sról ; az éjjeli 
mcglepésekröl, s hogy a jó siker tekint.etéb<íl szükséges, miszerint a hadvezér is
merje a csillagok j áré.AM; miként kell egy várost nappal bevenni; az ostromok
ról, s az ostromolt város kapui elötti leseltröl. Végiil pedig a következő tárgyak
ról értekezik : a félelem hamis jós ; a hadvezér példll.jával bátorítso. a hadsere-
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Hyginus, ki a táborütésről irt, szinte nem harcz embere. Arri
anus értekezése a G ö r ö g ök H a d t a n á r ó l (Tactica) egyike az e 
nembeni legjobb munká.knak j mint szinte Sándo r t ö r t é n e t e, s 
H a d j á r a t a z a l á n o k e ll e n czim ü művei is. Midön Alexander 
Severus alatt a görög hadtannak adtak előnyt, Elianus is irt· a g ö

r ö g ök h a d t a n á r ó l, bövebben ugyan de nem gazdagabban mint 
Arrianus, mert adalékai vagy képzemények, s hasztalan és kivilletlen 
emlékek, vagy értelem nélküli élméletek, mitsem tudván a harczi 
dolgokhoz. 

Polyenns H a d i cs e l e i t csak mint curiosumot em li tettük. 
Frontinus bár szerencsésebb a választás és elrendezésben, egész más 
czélt tüzött ki, mint a hadászat tudományos rendszerét adni : egyéb
iránt jártas lévén az illy dolgokban, értelm ese~ itéli meg a tényeket; 
a részletekről általános észrevételekre megy át; osztályozza :t kise
gi tő eszközöket, mellyek azonban ollykor képtelenek, s mivel minden 
idö és nemzetböl vannak kiszedegetve, semmi kor határozott jellegét 
nem viselik magukon. Julius Africanus katonai ismereteket nyujt, 
mcllyek alkalmazhatlanok az eWbbi időkre, jhk voltak az ö korában, 
ha mégis igaz, hogy volt része Alexander Severusnak a perzsák elleni 
hadi tervei és fegyverkezésében. 

Az első, ki a hadtudományról határozottan értekezett, Flaviud 
V egetius Renatus volt, ki II. Valentininnnak egy E p i t om e i n st i
t u t i o n um r e i m i l i t a r is czimü munkát ajánlott fel j külön
bözö, a tengeren és száraz földtani hadviselésről akkoriban létezett 
munkákból, úgyszintén Augustus, Traján és Hadrián rendeletciből 

van az összeszerkesztve "a végre, hogy az ösi erények példája és 
utánzása által a fiatal katonák oktatói felelevenithessék a megromlott 
és elpuhúlt római hadsereg katonai becsüle tét." 

Hadrián úgy találván, hogy a régi legio nem igen tud megbarát
kozni a:>.: új harczmodorral, azon elcsépelt kisegítő eszközhez folyamo
dott, hogy kíválogatta a legbátt·abbakat és engedelmeseket, s ezekböl 
egy ezerfönyi csapatot alakitott, mintha a szétdarabolás jóvá tehette 
volna azt, mi nem volt az. Hihetőleg e csapat állott el ül a legióban, utána 

gP-t; egy város ostromához azükséges harczi eszk(izökríll; miként lehet az ostro
mot kétszereR erővel folytatni ; a hadvezér nyugalmár61; az ostromlottak által 
hozzAférhetlenelmek tartott helyek g·yaltran olönyükro voltak az ostromJ,\knak; a 
trombita használatú.r61 roham közben ; mit kell tennie a hadvezérnek, midön nyilt 
tért akar bevenni rohammal; midön valameily v!rost éhséggel akarnak bevenni, 

minden gyenge testalkatú foglyot visaza kell küldeni ; végre a h11dver.éruek g,YÍÍ· 

;.~elem 11táni eljáráshról. 
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pedig a többi kilencz, három sorban felállitva, mi könnyüvé tett•• n 
nc'!gy~zög sereg-alakitást (quadratum agmen) melly igen elö
IIJÜS volt az idöben a. lovasság ellen, mi a parthusok és arabok fő 
erejét képezte 1). De mát· V egetius is panaszkodik, hogy a legiúnak 
csak neve van meg j s valóban láttuk, milly nehezen lehetett katoná
knt toborzani; k~nytelenek voltak kényelmes szállásokat engedni nil
kik, megkönnyebbíteni fegyverzetöket, 8 végre idegenekkel tölteni be 
:L legir'Jt; mint V egetius moudja, nem mint emberek, hunern mint bar
mok hagyják legyilkoltatni inkább magukat, hogysem férfiasan el
lentállottak volna. 

Julius Arricanus, miután kiöntötte panaszát a fölött, hogy az ű 
idejebeli katonákat védő fegyverekkel ellátni elhanyagolták, igy foly
tatja: "ha eszökbe jutna a harczosokat mellvértekkel és görög sisa 
ko kkal védeni j l1a hosszú lándzsákat adnának nekik; ha jobban gya
kurolnák iíket a kelevéz-hajitásban; ha hozz:\ azoktatnák öket, hogy 
kiki magáért harczoljon , s ha szükség rohanjon az ellenségre, egész 
erejéből futván, mig csak egy dárda-hajításra nem ér, bizonyos, hogy 
a barbárok nem állhatnának ellen. u 

Épen illy módositások léptettek életbe Alexander ~everus alatt, 
ki az igy felkészült katonákból hat legiónyi nagy négyszög csata
rendet alakított, melly számosabb volt mint valaha a görög_ 

De az erö helyére már a r,avaszság .lépett; s maga Julius mun
kájának nagy része azon módok körűl forog, mellyekkel az ellensé
get ütközet nélkül el lehet veszteni, millyenek : a viz, étkek söt még a 
levegő megmérgezése is; megijeszteni a lovakat; olly cseleket vetni 
az ellenségnek, mellyektöl a régi római erény utálattal fordúlt el. 
Azuhín olly eszközöket ajánl, mellyek segélyével akár az ellenség 
Mmadását, akár a sebészek vasát rettenthetlenül kiállhatják, igy 
példaut: szerinte szerencsés, ki egy kakas gyomrában kövecskét talál 
s azt a csatába magával viszi ; mint szintén üdvös kiérdemelni Pan 
isten l<egyét, ki okozója a pani félelemnek s a leghatalmasabb arra, 
hogy bátorságot adjon vagy elvegye azt. 

Miután az alkotmány megváltozott, 8 a katonai méltóságokat 
ollyanok nyerték el, kik az elpuhúlt fejedelmeknek tettek szolgálato
kat, mcghült a katonáskodási kedv, kénytelenittettek barbárokkal 
tölteni a legiókat, s öket kellett a gépekkel ellátni, nem pedig elle
nök forditani azokat. J•:zek n&gy csavar·csigák voltak, s egyik dár-

1) Urbicius, tanitvAn Anastasius cs;\Bd.rt, mint kelljen a gyalogsA.got a !o
vassá~· ellen védeni , azt 11jánlja., hogy a négyszög mindrniké!'e az ugynevezett 
phrygiai lovak (harczi védkészlet) állittasa.nak. 
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dákat hajtott egy, az emeltyű által felvont ivböl, a másik köveket 
vagy ólom és vas golyókat, mi egy nagyobb, ezeket tartalmazó go
lyónak hirteleni szétnyilása folytán történt 1). Midön szokásba kezdett 
jőni mindcn legiót illyen gépekkel látni el, a táborszállások hasonli
tottak az erösségekhez, késöbb pedig a sereggel szállittattak; V ege
tius idejében "minden század egy vetgéppel volt megerősítve, melly 
kerekes, öszvérek által vont szekereken vitetett, s mindenikét tizen
egy főből álló katonai csoport kezelte_" Tehát minden legióra ötven
öt kisebb, s minden 420 emberből álló csapatra (cohors) tiz nagyobb 
gép esett, minek az lett szükséges következménye, hogy a hadi moz
dúlatok és menetek meglassúdtak. 

V egetius (D e r e m i l i t a r i) egyszerüen és alkalmas rPndben 
adja elö, mit Xenofonból meJ·itett; elvül állítja fel, miszerint többet 
ér a rendszeres hadtudomány mint a természet, s hogy a rómaiak 
gyakorlat és helyes intézmények által nyertek előnyt, mi a termé
szettől nem adatott nekik. "Nem múlták ök felül a gallokat számban, 
a spanyolokat könnyedségben, a germánokat erőben, az afrikaiakat 
ravaszságban, az ázsiaiakat gazdagságban, a görögöket tudomány
ban, de mindezeknél jobban tudták: kiválasztani a jó katonákat, el
vek szerint oktatni öket a harczra, megedzeni a folytonos gyakorlat 
által, előre látni, a mi csak előadhatja magát a különféle összeütközé
sek, menetek, táborozások alkalmával, büntetni a gyávákat, megju
talmazni a bátrakat A hádtudomány eme részei növelik a bátorságot; 
senki sem fél annak kivitelétöl, mit jól megtanúit; innen van, hngy 
egy kicsiny de ügyes és fegyelmezett csapat legyőz egy sokkal szá
mosabb, de kevésbbé gyakorolt és fegj'elmetlen sereget." Fődolog 

jól tudni kiválasztani a katonákat, ügyesekké tenni, képezni, lelke
siteni a j 6 ra, jutalmakat osztogatni, bátoritani, megfélemlíteni; to
vábbá az egészséges eledel, melly megőrizze és növelje a testi 
erőket. 

A II. könyvben a magasabb rendezésekről szól, s azon módok
ról, mellyekkel a többé nem önkénytes katona a zá~zlóhoz csatolta
tott. Megesküdött az Isten, Krisztus és Szentlélekre s a császár föl
ségére, hogy szivesen teljesiti a parancsokat, nem hagyja el a zászlót, 
s életét áldozza fel a birodalomért A hadseregbe is hevítetett a \'ég
nélküli rangfokozat, melly a szinre tisztes czimekl{el csak a szolga-

1) Nnpolcon l(iváncsisághol kisérletet tett nzokkn.l PArizsbnn, s :~z Pred
mény Rokka! csek?lyebh lett, mintAem k~pzelni lehetett. Daniel atya mindazáltnl, 
llistoire de la milic-. fraTif;ai"-, mnnkájábnn nzt llllitotta, hnr,y a most.ani tüztlrsé. 
get felülhaladták. 
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ságról tanúskodott, s pörlekedővé és nyugtalanná tette a katonát, ki 
e rangsorozat nlindig mag-asabb fokára igyekezett jutni, mellyel pedig 
gyakran csak névre különböztek egymástól. 

A III. könyvben V egetius a badseregek szervezéséről, azok
nak épség és Ielkesültségheni megőrzéséről, a hadvezér tulajdonai
ról, a fegyelem fenntartásáról, s a különböző jelvényekről beszél; 
azonkivül értekezik a helyiséghez mért elrendezésről, a folyókoni át
menetről, s a természeti tüneményekrőL 

A IV-ikben az erödité:;ekröl okoskodik; az V-ikben a hajóhad
ról. Jvlostanától annyira változtak e dolgok, hogy nem lehetnek érde
kesek a régi szabályok. 

A korabeli cohors különbözött Hadrianétól, két lineaból alakúl
ván ; az egyiket egy sor nehéz fegyverzetü gyalogság, s egy sor vasas 
íjász képezte lándzsákkal és szöges buzogányokkal ellátva; követ 
kezett két sor legalsóbb rend ü katonaság ( velites ), ezután a nyilazó 
gépek egy sora, ezek között a nyilazó és hajító gépek kezelői, s a 
fegyverforgatásra még alkalmatlan újonczok; ezek után jött az ada
lék-csapat, mellynek czélja volt hátulról védelmezni a gépeket. Leg
utól állottak a triariusok, kik a tartalék-sereget képezték. 

V egetius hét csatarendet különböztet meg. Az 1-söben a hacl
sereg párhuzamos vonal.ban áll az ellenséggel; mcsterség és számi
tás nélküli elhelyezés, melly akkor lehetséges, ha valaki az ellensé
ges vonal mindBn pontját meg akarja támadni. Nagy öldöklés szár-· 
mazhatik ebből a két badsereg egész hosszában, ha mégis az egyik 
erősebb és bátrabb lévén, minden részről be nem keriti az ellenfélt, 
s igy egyszerrebevégzi a harczot. De még,ha erősebbnek érzi is va
laki magát, kerülje e módot, melly általános homlok-ruenetet szüksé · 
gel, mi pedig sikvidékeken is igen nehéz. 

A 2-ikban az erősebb csapatok jobb oldalra helyeztetnek, s ezek 
támadnak, mig a baloldal pár perezre tüzön kivül marad. 

A 3 ik a balszárnynyal teszi ugyanazt; mi gyengébb támadás, 
mert e szárny nem viselvén paizst, födözetlenebbűl van. 

A 4-ikben a két szárny egy időben támadja meg az ellent, mig 
a közép helyén marad ; e csatarend harapó-fogót képez. 

Az 5-ik az előbbitől csak a könnyü csapatok ollyatén elhelye
zése által különbözik, hogy födözzék a közép sereget, mialatt a szár
nyak hflfczolnak. 

A 6-ik, mellyhez a nagy hadvezérek folyamodtak , miclön nem 
biztak r.sapataiknak sem száma sem erejében, abban áll, hogy a jobb 
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szárnynyal az ellenség balszárnya tfimaritat.ik meg, mialatt n t0hhi 
vadász-gerely vagy Z alakot képez_ 

A 7-ik valameily állás előnyös felhasználásában áll, mcllynck 
segélyével ellen lehessen állni számosabb és hátrabb csnpatoknnk. 

Könnyü belátni, milly roszúl vannak meghatározva e megkiiliin
böztctések. 

V egetius müvének legjobb részét képezik a tanácsok, s a biz
tos elveket magukban foglaló alaptételek, mellyek mostanáig scm 
sziintck meg hasznosak lenni. Ime néhátJy ezeklJiíl: "Minél inkáb h 
gyakoroljátok és fegyelmezitek a harczost béke idején, annál keve
sebb veszélyben forogtok a harcz mezején. - Soha se bocsássátok a 
csapatokat nyilt csatába, mielött apróbb összeütközésekben ki nem 
próbáltátok erejét. - Igyekezzetek az ellenséget inkább óh~ég, féle
lem vagy meglepés mint csata által megadásra birni, mert a ha1-cz 

koczkáját a véletlen szerencse dönti el. - Az ellenség rész<',rül mi
nél több embert vonjatok el, s fogadjátok el a hozzátok jövüket, nwrt 
többet nyertek velök ha hozzátok jrínek, mint.;em ha megölitek 
i!ket.- A csata után erösitsétek meg a katonai állomásokat, a helrtt 
hogy eloszlassátok a se1·eget. - Legjobb terv, melly rr-jtve marad r'z 
ellenség elöl. - Felhasználni a jó alkalmat h'asznosabh mestersé~ 
mint az erő. - A sereg erőt nyer gyakorlvt által, s elveszti azt a 
tétlenségben. - Ne yezessétek nyilt csahl.ba a katonákat, ha nem 
biznak a győzelemhez. - Ki helyesen itél saját és a;~; ellenst~g cre.V 
ről, ritkán verettetik meg. - A bátorság n11!ggyözi a Rzámot, s olly 
kor az eliinyös állás túltesz a háto•·ságon. - A mindig ú.i hadm(•z
dúlatok .félelmessé, az örökös egyhangúság megvetetté teRzi a ve
zért. - Ki megengedi, ·hogy övéi a futókat üldözve elszéledjenek, 
veszélyezteti gyözelmét. - A mint gyalogságtok vagy lovasságtuk 
lesz erősebb, a szarint válaszszátok az egyik vagy másikm nézno ked
vező helyet, s a nehezebb vállalatokra azt küldjétek, mellyben tf,hhn.t 
biztok. - Sokakkal tanácskozzatok a fölött, mit általánosan k·il 
tenni; kevesekkel, vagy épen egyedül, amSI, mi egyes esetben te
endő. - A nagy hadvezérek soha sem inditanak csatát, ha csak az 

alkalom nem kedvez, vagy szükség nem kényszerit. - Több tudo 
mány kivántatik az ellenségnek élu>éggel mint fegyverreli megLri
doltatására. 

II. TheodosiuRnak egy más munka van ajánlva D e r e b 11 ~ 

h e ll i e is, melly sok ismeretet nyújt a pénzügyre nézv!'. 

Gyógytudonutny. 
Alig nevezhető turlománynak Rz akkori gyógytan, melly va-
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rázslatok, orpheusi, pythagorási formulák, és cabalisticus ábrákból 
állott. Sextus Piacitus Papiriensis szerint, ki egy recept-könyvet irt, 
melly az állatokból, és pedig a legundokabb részekböJ vett orvos
szereket foglalja magában : a kit negyednapos hideg lel, nyúl szivct 
hordjon magánál; a hascsikarás ellen óvszerül egy, csak alig meglett 
fött kis kutya megevését ajánlja; vagy La már megvan e baj, a 
szenvedö üljön egy székre ezt mondván : P e r t e d i a c h o l o n , 
d i a c h o l o n, d i a c h o l o n. - Ki három ibolyát megeszik, egész 
évre biztositva van a betegségek ellen. Ki a c u t us hideglelésben 
szenved, hogy meggyőgyúljon, vágjon le egy darabot azon ajtóból, 
mellyen valameily örült ment keresztül , és mondja: T o ll e t e u t 
i ll e N. fe b r i bus l i b e r e t u r. 

Sidai Marcellus (Pamphyliá-ban) egy költeményt hagyott hátra 
hatméretü versekben a farkas-betegségről (l.vxavb(!wnía) és egy mást a 
halakból vett orvosszerekröl. Serenus Sammouicus atya és fiú szinte 
írtak a gyógytanról versekben. Vindicianus, I. Valentininn orvo
sainak grófja nagy hír-névre tett sze-rt, de munkái közöl esak egy le
vele maradt fel, melly hordeauxi Marcellus Empiricius, Theodosius 
orvosa munkájának einjén olvasható. Ez összegyüjtötte a ph;pikai 
bajok és buja betegségekre vonatkozó orvosi rendclvényck8t, hogy 
fiai azokkal másokon segithessenek: de a legjobb szándék sem pa
lástolja el a munka képtelenségét 1). 

Oribasus, Julianus orvosa és babonáskodásainak sugallója, en
nek felhivására kivonatokat ltészitett a régiek miiveiböl: de azon ke
vésböl is, a mi megv:m, látszik, hogy semmivel sem mozditotta ellí e 
tudomá.ny akkori állapotát. Egyébiránt jól értekezik a régieknél szo
kasban volt testgyakorlatok, s a gyermekeknek adandó physikai 
nevelésről, ajánlván, mit nem lehet eléggé ajánlani, hogy elfíLb erö
:o:ittessék meg a test mintsem a szellem müveltetik, s ez nyugalomlwn 
hagyassék a hetedik évig, s csak akkor bizassanak a gyermekek 

') Kinek szemében •·a law i belee~ik, ér intse m"'g azt, hár·Jmszor i-<;Hétdvén: 

r~tunP l'e,.onro bl·egan g-re•&o, 8 m;ud 8 három izben köpjön; vagy: In mondeTCO

marco-• axati•o-n. Ha valakinek A. jobb szemán árpA. van , érintse meg azt a Lal
kéz három ujjával, s köpjön éa mondja háromszor : Nec mula parit, nec lapis la

nam fert, nec huic morho caput crc.~cat, aut si creve>·il, ta/gsca!._ A bélgörcs ellen hú

romszor mondja: S!olp!J.lJ a coelo c~cidit; hunc morburn pastores ·invenerunt, sine rna

nilms r{lllegerunt, sine igne cn:urunt, ·•Íne dr,nJilms con~~derunt; vagy ~gy arany ].,-

nH•7.rc~ ez(•n jegy~k..t. il:ja: 
,, * M (~) R- .] ,\ 

"' 
~l· ll (.) R .J A 

fl * ll fol H .J A 
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mesterelue, de tizennégy éves korukig nem kell öket a nyelv és 
rnértanra tanitani; azután pedig nem szabad őket henyélni hagyni, 
nehogy a testi ösztönök korán kifejlödjenek bennök. 

Ez idöböl egy bevezet<'·Rt birunk a boncztanba, mclly Arista
telest utánozza, de felül nem haladja. Nemesius, emesai püspök egy 
iratában, az ember természetéről, vérkeringést véltek némellyek jcl
zettnek, holott talán csak az üterek, erek é~ idegek közti általános 
összeköttetést akarja érteni •). 

A III. században élt numídiai siccai Celius Aurelianos egy 
könyvet irt a chronicus bajok1·ól, B egyet az acutusokról; görög szer
zökből vannak kiszedegetve, s igen alant fokon állnak, rnindazáltal 
becsesek, mert megismertetik velünk a rendszeres gyógytant, nem 
különben azon nagy gond végett, mellycl azokban a bctegség-fcli~
merés tárgyaltatik. 

II. Theodosius alatt, 'l'hcodorus Priscianus görög és latin nyd 
ven irt egy Em p o r i B t o n t a könnyen gyógyitható betegségekről; 
a L o g i c us t az acutus és chronicus bajok ismertető jeleiről; a 
G i n e c e i o n t az asszonyi betegségekről, s egy P h y si c o r um 
l i b ert, me ll y természeti tapasztalatokat foglal magában. 

Az állatgyógyászatról ( m u lom e d i c i n a) bizonyos Publius 
V egetius értekezett ; a szarvas marha betegségeir(\1 Gargilius Mar
tialis, keresztül futván az egész mezei gazdaságon. Me d i c i n a 
p l i n i a n a név alatt van egy könyv, mclly hibásan tulajdonittatik 
Plinius V alerianusnak. 

Constantin után voltak palota-főorvosok, kik gy>:Lkran elRö 
rendü grófi czimmel díszítettek fel, s az ötödik sz<\zadban egy rangba 
helyeztettek a herczegek vagy helytartókkaL II. Valentinian meg
hagyta,hogy Róma tizennégy kerületeinek mindenike egy egy orvos
sal birjon, melly ·hét más orvos által választatott. 

') Ime azon hely mellyet Almeloveen (Inventa non antiqua Amsterdam 
1684) nagyban felhasznál Httrwey ellen: Atal1r:tlÁoi<tV>J !<Év ~ a(''t>i('ia Ív T:.;; v 

na.qr:x.xup..ivfJJY q,J..f{1wv (J..xet -r:~{Jia t:O J.ur-r:Ov rli,ua, Ont(/ a.vct&v,utCJJ,nt1'oW 'C~JOlf tj 
ríver:rtt t:CJ) EfJJt'tKt!j 1lVÍ11~J.-UT:t, dtJd'Ct1).o,(i11Jj öi TO auicú.fJJcft~ -rO lv nVT~ lHI'Oi du( 

;ravtO~ -rOv 61,ÍJLat:ot; Mat ·n,iv d.J'l).tJJV trÓ~fJn'. 
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BUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

Szépmüvészetek. 

t:pitészef. 

Hosszasan beszéltünk már máshelyt az építészet eredetéről t), s 
láttuk, hogy hasonlóan a többi tényleges hasznú és gyönyörködtető 
müvészetekhez, a helyek, égalj és építészet-anyagokhoz alkalmaz
kodott, Mig Indiában föld alatti, Egyptomban nehézkes épületeket 
hozott létre ; Görögországban Dodona tölgyeit utánozta s felékesi
tette az azokból készült első házakat; de mig az előbbiek elvesztek 
vagy megsziintek nemzeni, a görög építészet kikeit saját hamvaiból, 
majd megőrizteíve elaesicai hűségében, majd új beoltványokkal ala
kittatván át. 

Görög épifé!!!zet. 
Bár a boltozatna'k nyomára akadunk India épületei, s Egyip

tom némelly legrégibb hellen emlékeiben, nem igen fogadták el azt a 
görögök a jobb időkben. Ugyanazért akadályozva voltak tágasabbra 
venni az épületeket, mint mennyire azt a lapos kötetlik engedték, a 
mint ök szakták azokat késziteni; azonkivül hogy nálok nem lévén 
szokásban üveg ablakokat használni, nem lehetett a világosságot eső 
és levegő nélkül bebocsátani. Miért is a templomok szükek voltak, 
s világosságukat a tető szegélyzetén hagyott nyílások, vagy a tágas 
ajtón át, vagy lámpástól nyerték. S igy nem is forditottak nagy gon
dot a belső diszitésre ; a helyett kivül fejtettek ki minden lehető 

fényt, egy vagy két sor oszlopokkal vévén azokat körül, mellyek 
azonkivül hogy ékesitették a templomokat, a szentélybe be nem bo
csátott tömeg födözésére is szolgáltak. A gyülesterem és szinház, mi
vel e helyekre mindcn polgárnak szabad bemenetc volt, s igy tága
saknak kellett lenniök, födetlenül hagyattak, mire a szép tiszta ég, s 
a megszakott szabadhani élés is befolyással volt. Ez ország népumlmi 
alkotmánya akadályozta, hogy valaki költséges épületekben tünjék 
ki 2), s ekként a müvészeti büszkeség és ezeretet a középületekre irá
nyúlt. Innen van, hogy Görögországot olly sok pompás épület árasz
totta el, mellyek bár nagyon változtak a részletekben, de mindig 
megőrizték az eredeti jelleget, rnit némellyek tisztaságnak, mások 

1) III. könyv XX. fej. Lúsd még Stieglik, a régiek épitészeiének tör
téneté!. 

%) Demosthenes nyiltan bevádolja Midiast, mert háza magasabb volt Eleu
~is tnhhi hlt?.ninál. 

\'ll. 
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gyengeségnek neveznek. Fö résznek tekintettek az oszlopok, mellyek 
elég rövidek és tömörek voltak arra 1 hogy eltartsák a tömegeket, s 
alig álltak egymástól távolabb, mint mennyire egy fekvő márvány 
oszlop vagy gerenda hossza engedte. Ez lehetetlenné tette a terje
delmesebb épületlakok megkisérlését, s hiányzott nálok azon kime
ríthetlen változatosság, melly az i vezet és boltozat hajlásaiból szü
lernlik, 

Római épitészet. 
Róma kezdettől fogva eltanúlta hazai müvészeitöl a boltozatot, 

melly már pelasg városainkban is jó azoigálatot tett, s bámulatos vizve
zetékek és szeunycsatornák fölött hajladozott, mellyck elégségesek 
arra, hogy a 1.'arquinok városát egészen másnak tüntessék fel mint 
pólyában lévőnek. Róma nem volt olly gazdag márványban mint 
Görögország, miért is téglákkal épitvén alkalmasabbnak találta a 
boltozatot; s az ívezet megkülönböztető jellegc lett a római építé
szetnek: nagyszerü haladás, mert ez által egymástól sokkal távolabb 
álló falak és pilérek köttethetnek össze, mintsem azt a kö vagy fa 
mcstergerenda megengedné, s a legtágasabb terek ép olly szilárd 
mint könnyU épithetésü tetökkel födözhetök. S valóban ívekkel ta
lálkozunk, a hol csak a rómaiak épitkeztek: majd valameily négy
szögletti térség hátterében 1 vagy valameily kerek tér körül emeltek 
félkúpú félköröket 1 vagy alakitottak egész kúpokat összpontosuló 
ívek által; majd a különféle kis iveket egy nagyobbal vették körül, 
vagy különböző irányokban kereszt alakban vezették azokat; sőt 

még , midőn görög módra a csarnokokat oszlopokkal támogatták, 
akkor is egyik részről a másikig ivet huztak, tetszőleges mesterge
rendává álarezozván azt el. Dc az ivhajlás mindig csak a félkört 
foglalta el, sem többet sem kevesebbet, 

Ez elég arra, hogy a római épitészetet megkUlönböztcssük a gö
rögtől ; s habár ebből vett is át egynémely részeket, dc ezeket nem 
mint lényegeseket, hanem csak mint ékítményeket használta. A 
mcstergerenda hajthatlan egyenessége nem jól vette ki magát az 
egyik pilérről a másikra áthajló ivvel szemben ; sem a tetö szögle
tessége a kúp domborúságával j a hármas sipokés a csipkézet elvesztet
ték jelentőségüket, nem lévén gerendák 1 mellyed: kinyúló részeit 
jelképezték; de semmi dologban nem igényelhetvén maguknak a 
feltaláló dicsőséget 1 nem tudtak a rómaiak eredetiségre jutni a fő 
ívezet illő kiékesitésében. 

Bár Hetruria elnyomatása után a legtöbb müvész Görögország
ból ment Rómába, s a görög utánzás már Scipio Barbatusnak, Róma 
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456-ik évében emelt siremlékén is feltűnik, hol a dori hármas sípot 
háttérbe szoritja a jóniai csipkézet, mindazáltal ez épitészeknek is 
alkalmazkodniok kellett a. római izléshez, s ba valamit hozzáadtak a 
görögből, az csak ragaszték volt, miből korcsszülött származott, mi 
megnyerte tetszését egy olly népnek, melly nélkülözvén a szép finom 
érzéket, a görögöknek ezen tulajdonát, megelégedett az összehalmo
zással, a nélkül, hogy törődött volna az egységgel. Ha a győzelem va
lam ell y jeles müremekeket, oszlopokat, díszítményeket juttatott ke
zökre, meghagyták az épités:leknek, hogy helyezzék az épületekre, 
akár volt lehetséges akár nem e régi részeket az eredeti fogalommal 
összhangba hozni. Az oszlopzat, e fő része a görög épitészetnek, csak 
mint ékítmény tekintetett, az lévén rendeltetése, hogy megszakitsa a 
fal egyhangú folytonosságát, mellynek a függöleges súlyt s egyszers
mind a boltozat ferde nyomását kellett ta1·tani. Talapzatra (Piedestall) 
is állittathatott tehát, mi alkalmatlan volt a járókelőknek, s ollykor, 
mint példáúl a diadalivekben, igen magasra emelkedett az oszlop
láb és felső padozat közt. A helyett hogy a mester gerendának lett 
volna támasza, a fal által tartatott gerendának szolgált illyenül, s igy 
azért látszott felnyúlni, hogy azt erősítse; minek következtében az 
oszlopfő alakja kevésbbé határozottan tűnt szembe. Sőt a Paniheon
ban az oszlop egy a mesterge1·endától és párkánytól független iv bel
sejében van elhelyezve, s igy csak ezt tartja, ez pedig semmit i nagy 
bizonysága haszontalanságának. 

A homlokzatfal, melly a görögöknél egyfolytában következett, 
az egyenes vonalat, s a tető végrészei által képzett ormotállitván elö, 
a római építészetben különös rendeltetéssel bir s ollykor a párkány
zat alatt jelenik meg, vagy egy ajtó, ablak vagy fülke fölött van i 
sőt ·Bal bekben egy csarnok belsejében szemlélhetö. S ekként egy 
nagyszerü helyett sok apró, ollykor szétdarabolt, vagy kerek, vagy 
nagyobbak által körülvett homlokzat-falak voltak, mint p. o. Rómá
ban a Castel del Aqua-ban, Nimes-ben a Dianna, Balbekben a nap 
templomai, s Dioletian palotáján Salonában. 

Illy és más eféle változásokat viitek be a rómaiak az építészeti 
rendekbe ; 8 mivel a dóri rend sokkal szigorúbb volt, hogysem köny
nyen hagyta ~llna magát hajlittatni, ritkán használták azt, s e nevet 
egy másnak adták, mellyet megfosztottak az amannak sajátos jelle
gektől; a jóniaiban megszüntetett a homlokzat és a boltozat oldalai 
közti különbség, mi fő szépsége volt a párkánynak; a corinthusi át
alakúlt szerkezetében; tojásdadaága fölül megcsonkittatott, s a csip
kézet alul megtompíttatott i és összezavartattak a rendek, mint pél-

32* 
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daul Marcell szinházában, hol a joniai párkány dori oszlopra van he
lyezve. Vitruvius panaszkodik, hogy 1 mig a görögök a lehetőségig 
ragaszkodtak a fakunyhó eredeti fogalmához 1 a rómaiak mitsem 
akartak tudni az illy aprólékosságokról, s homlokfalaik meghajlott 
párkányaiban a gerenda-fők alá helyezték a csipkézetet, s mindent 
szeszélyük szerint tettek. 

Illy hibákat jegyeztek meg a jobb időkben, ha mégis hibáknak 
nevezhetők az önkényes szabályoktóli eltérések : mert meg kell val
lani, hogy a római építészet, iv hajlataival, változatossá tette Görög
ország egyenes vonalainak 1 lapos tetőinek, és szögletes alakjainak 
szépségét. De maga a római építészet is hamar hanyatlásnak indúlt, 
s már Tiberius íve, mellyet elődének emelt, szabálytalanút széles, 
falanyag-pilérek által tartatik, két vékony oszloppal, s ezek egyiké
ről a másikára roszúJ elhelyezett homlokzat-fallal; Trajáné Anconá
ban ellenkező túlságba esik, egészen be lévén szoritva a pitérek közé, 
azonkivül az igen magas talapzatok egészen túl voltak t~rhelve ha
szontalan mintázatokkal. Még roszabb müérzék tűnik fel Borsari-k 
kapuján Veronában, me Ily talán Alexander Severus alatt építtetett, 
csavargás vésetü oszlopokkal, s a fülkék fölé helyezett, felváltva ke· 
rek és háromszögletes homlokzatfalakkaL A spalatói palalában pár
kányzat nélküli oszlopokból szökell ki az ívezet; s habár haladás
nak tekintethetnék is eme mellözése egy haszontalan résznek, de az 
mindenesetre hiba, hogy az oszlopok gerendafiíkön és nem talapzato
kon nyugosznak, s egyik sor a másik fölött emelkedik a nélkül, hogy 
egy folytonos vonal jclölné a bel felsö-padozatot, hogy továbbá a fal
párkányok nem vizirányosan húzódnak egyik o~zloptól a másikig, ha
nem az oszloppárkányzf!-ttal egy igen nagy ívezet körül forognak. 
Adjuk még ehez a mértékletlenül pazar, jelentőség és hatály nél-küli 
ékitményeket, mint ez Palmyrában is látható, hol az oszlopok és osz
loppárkányok mennyisége fölösleg és zavarrá fajúl. Annál inkább, 
mert a vésészet hamarabb hanyatlásnak indúlt, úgy annyira, hogy az 
óriás márvány gerenda-fők, mellyck a Béke nagyszerü templomát 
ékesítik, nem igen tesznek túl a barbár századok müvein; s Constan
tin alatt olly nagy szükében voltak a müvészeknek, rniszerint a régi 
épületeket kellett azétszedni, hogy az újakat Azrpitsé.k , különösen 
Konstantinápolyban: annál inkább, mert e császár ép úgy gondolko
zott mint II. Gyula pápa, ki azt akarta volna, hogy az épületek egy
szerre emelkedjenek ki, a helyett hogy épittessenek. Az ö diadalai 
emlékére emelt ív fönségesebb mint Septimius Severusé; de az ékit
mények Tr~ján diadal ive és teréről vétettek, azonban roszúJ illeszt-



501 

hettek össze az uj müvekkel 1 mellyeken hiányzott a profil-müvé
szet, mi kecset szül. Egészen nélkülözik ezt az Üdvözítő és tizenkét 
apostol képei, mellyeket ö ezüstből a laterani sz. János templomban 
állittatott fel, úgyszintén egyéb korabeli a Capitoliumban lévő szobrok, 
nem különben az érmek és pénznemek. Apollo egy szobráróllevé
tette a főt, sa magáéval helyettesítette, melly aztán 1100-ban a villám 
által sújtatott. A tiszteletére ThessaloÍJicában emelt ív nagyobb
szerü mint a római, s minden részröl jobban el van árasztva basre
liefekkeL 

A nagy Theodosinanak emelt oszlop jóval alantabb fokon áll a 
Traján és Antoninénál, a mennyire megítélhetjük ezt Bellini hátra
hagyott rajzaibóL A konstantinápolyi hyppodromban általa elhelye
zett egyiptomi o belisk talapzata, mellyen ő gyermekei és udvarával 
ábrázoltatik, a mint a nyilvános játékokon jelen van, nagy bizonyi
téka a hanyatlásnak. Ez idöben öntettek bronzból a sz. Pál templom 
ajtószárnyai, mellyek nem rég mentek semmire, bevésett alakok és 
arabeskekkel, mellyeken a gazdagság nem képes elfödni a müvé
szet hanyatlását. 

Ha a törvény, melly a festészeket és családjaikat a katonaszál
lásolástól felmenti, Constantin müszeretete mellett szól is 1), de más 
törvények tanúsítják, mennyire kiveszett a népben a szép tisztelete, 
miután meg kellett tiltani a síremlékek, ívek és oszlopok szeszélyböl 
vagy építési anyag hiányábóli leromboltatását 2) s egy hivatalnokot 
volt szükség rendelni, ki erőhatalommal is védje a közemlékeket a). 

Keresztény mllvészet. 
A keresztény müvészet, kiemelkedvén a katakombákból, hol 

első kisérleteit tevé 1 most már épithetett templomokiit, s képek és 
ékítményekkel diszitbette magát: Constantin Sylvester pápának 
ajándékozta a laterani palotát lak és isteni tisztelet helyül, ki abban 
egy nyolczszögletü keresztkutat állíttatott, s ker. sz. János nevére 
szentelte, kiről a szomszéd templom is neveztetett, melly késöbb na
gyon megváltozott ugyan, de a pápa jelenleg is abban veszi át a vá
ros és világuralmát (urbis et orbis princeps). Lerontatván 
Nero eireusa Constantin annak helyén egy templomot épittetett az 
apostolok fejedelmének tiszteletére; ugyan ö épitette sz. Pálnak a 

I) De excusalione artificum. 
") Codex JU3tin. XIII. és követ. de sepulchr. viol; Codex Theod. IX. 17. 

XVI. 49. 
3) Oent1~riv niteneium rerum. ADlmiallUS MareelUnus XVI. 6. 
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falakon kivüli templomát is, nem különben sz. Lörincz és sz. Agnesét. 
Ez utóbbi, egy , katakombákkal átszeldelt völgyben, a Salaria és 
Nomentana út között, halottas kápolnává alakittatott át, mellybe Con
stantia, ezen császár leányja tétetett le egy bámulatos, bachusi kép
letekkel ékitett porphyr koporsóban. Hasonló jelképek szemlélhetők 
a szomszéd körkeresztkút mozaikjain, nem mintha előbb a bor iste
nének lett volna szentelve, hanem mert a szölő és szüret keresztény 
jelképek voltak. 

Ugyanezen császár vagy anyjának rendeletérc az Olajfák he
gyén, Betlehemben, s a szent sir fölött is emeltettek templomok, hi
hetőleg olly építészek által, kik látták a római sz. Pál templomot, s 
igy képzelmük nem hagyta magát elragadtatui Kelet eszeJösségei 
által. Több templomot is emeltetett Constantin új fővárosában; ily
lyenek: sz. Zsófia, a sz. apostolok, sz. Dinamia, sz. Ireneé, s ha hihe
tünk toursi Gergelynek egy nagyszerlit Auvergneben. A gyorsaság, 
mellyel épitkezni szeretett, okozta, hogy mindezen templomok rövid 
idő alatt összeomlottak, kivéve talán a szent János és szent Con
stantiaét. 

Ama templom, melly R.ómában sz. Prisca tiszteletére, kit sz. Pé
ter keresztelt meg, s ki mint első vértanú tekintetik, azon helyen 
épült, mellyen előbb ugyan annak palotája állott, a katakombák szi
nezetét viseli magán, egy sír, egy oltár és egy kápolna lévén abban. 
Sz. Kelemeoé, melly Theodosius előtt épült, változatlaoúl megtartotta 
a szertartásos alakot, egy oszlopokon nyugvó pitvar és templom-tor
náezezal lévén kerítve; belül három hajóra van osztva, mellyek kö
zépsöje harmincznégy láb széles, a jobboldali tizenhárom, a bnlol
dali tizennyolcz (nem ritka szabálytalanság), tágas lépcső vezet a 
szószékre, melly alatt a gyónószék és az ereklyék állanak. Sz. Syl
vester, sz. Hermes, hegyi sz. Márton templomai Rómában földalatti 
imaházak fölé emeltettek. 

Galla Placidia, Theodosius leánya akarta, hogy sz. Nazarius és 
Celsus temploma Ravennában a földalnttiak mintájára készülne; s 
abban maga, testvére Honorius, férje Constantius, és fia III. Valenti
nian számára sirokat készittetett. 

Egyike a legelöbb keresztény templommá alakitott pogány ima
házaknak sz. Urbán volt n Capena kapun kivtil egészen égetett rölc1-
ből, négy szép oszlopon álló tornáczczal. A lánczokban lévő sz. Péter 
temploma Nagy Leónak tulajdonittatik. 

Constantin császár s első utódai nem rontották le, sem meg nem 
változtatták a pogány templomoltat; csak mintán Theodosius bizto-
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sitotta a keresztények gylizeimét, kellett mindenfelé templomokat 
készíteni, annyian lévén a hivek, a mennyien a polgárok. De az iste
nek templomai, mint már emlitettük, kicsinyek voltak, nem a tö
megre, hanem csak a szertartások végzésére lévén szánva; s annyiféle 
istenségek imádóinak Rómába tódnlása csak számukat nagyobbitotta 
nem biíségiiket. Nem igen voltak tehát alkalmasak al'l'a, hogy ke
resztény templomokká alakittassanak át, hol az egész nép összegyüle
kezett, részt veendő az ima és áldozatban, vagy hogy hallgassa a hit 
ágazatait, s az erkölcstan parancsait. Tágas terekre volt tehát szük
ség, s igy alkalmasabban változtathattak át az új isteni tisztelet he
lyeiül a basilikák. 

Basllikftk. 
Az olvasó emlékezni fog, hogy ezek födött csarnokok voltak, 

hová a keresketlök iigyeik után látni, a szónokok vitatkozni, a birák 
itéletet mondani gyülekeztek össze ; s Plinius tizennyolcz illyet szám
lál t Rómában 1). Mig a templomok a legnagyobbrészt számos oszlo
pokat tüntettek föl kivülről a cella körül vagy előtt, úgy látszik a 
basilikák csak négy egyenoldalú falat mutattak, s belül három részre 
osztattak két sor oszlop által, mellyek egy, néhány lépcsőnyi magas
latú, s fülke módjára félkúppal födött félkörbe végzödtek, mi görö
gül a bs is latinúl t r i b u n a l n ak neveztetett. S a mi tribunal
jaink ettől vették nevüket, mert ott ült a törvényszéki elnök, körü
lötte a birák, szemközt az ügyvédek; a mellék-szobákban pedig az 
írnokok vagy mások voltak, kik kiegyenlítették az üzérkedök közt 
támadt viszályokat; némelly basilikában karzatok is voltak a nézök 
kényelmére. 

E basilikák mind tágasságuk, mind berendezésüknél fogva al
kalmasak voltak a keresztények gyülekezeteire, a félkör közepére 
helyezvén az oltárt, az elnök székére a püspököt, e körül a papságot, 
a többi részben a híveket, a férfiakat délre, a nöket északra, a hitta
nonczokat középre, az ajtlltos özvegyeket és szüzeket pedig a kar
zatra. Mtlndják hogy az elsfl, ekként keresz tény használatt·a átalaki
tott basilika Rómában a Poreia volt, melly Lucius Porcius, Róma 
al. 570- ben volt consuitól vette nevét, s tudni akarják, hogy mintáúl 
szolgált az egyházaknak, mellyek nevöket is tőle vették. 

Midön Liberius pápa egy római tanácsossal a római Santa 
Mari!~ Maggiore templom tervét fózte, augusztus közepP-n hó esett, s 
egy angyal lerajzolta az épület alapját. E legenda bizonyi~ja, mis~e-

1) Hist. nat. VI. 33, 
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rint a templomok alakjának felsöbb eredet tulajdoníttatott, mint 
pusztán a müvész szeszélye. Valóban, úgy látszik, miuden szertartá
sos szabályok szerint történt a szent épitkezéseknél, mint már előbb 
a zsidó templomban; sőt az első keresztény templomok ennek min
tájára építtettek, mert az apostoli rendelvényekben, melly nrű a lV. 
századból való, olvassuk, miszerint sz. Péter azt akarta, hogy az egy
házak hasonlítsanak a hajóhoz, két sekrestyével a ket oldalon, mely
lyek között a püspök és papok ülnek, mig a diaconusok állanak, köny
nyedén öltözve, az evezésre rendelt tengerészek módjára ; figyelje
nek, hogy a világiak jó rendben legyenek, a nők választassanak el a 
férfiaktól, 8 csendesen hallgassák a szent olvasmányokat, vagy a püs
pök fejtegetéseit, ki a kormányzót jelképezi. Hol a férfiak jőnek be, 
kapusok álljanak ; a hol a nök, diaconissák. 

Midön válogathattak, a keresztények szerelték valameily ma
gaslaton épiteni egy házaikat, mellyek hossza kétszer ollyan volt mint 
szélessége, a szentélylyel kelet, lábbal nyugat felé, jtdképezvén ez által 
a katholikus haladást, melly a keleti tespedésbííl életre szólitotta az 
embereket, s önkénytes növekedést adott az egyháznak ; azonban ez 
nem volt kötelező szertartásilag. 

Legelül. volt a pitvar, egy, a templommal egyenHí szélességü, 
oszlopokon 1) álló tornácz, melly, miután a katakombák elhagyattak, 
a halottak nyughelye lett, kik fővel kelet felé fordítva várták a feltá
madást. A gazdagok külön sirt nyerhettek c helyen, dc csak a püs
pökök temettettek a hajóba; a császári családnak a templom kii
szöbe alatt volt sirboltja; miért is sz. Chrysostom azt mondta: a ki
rályok kapusai lettek a halászoknak Ollykor a pitvar annyira kiter
jedt, hogy egy négyszögletü ud,Tart is magába zárt, mint ezt már előbb 
a balbeki Nap templománál, a pompejii Isis kápolnájánál láttuk, s 
mint sok keresztény templomoknál ma is látható 2). 

A pogány templomnak nem voltak ablakai, s a világosságot az 
ajtón, vagy a boltozatoni nyíláson át, vagy lámpától nyerte. Igy a 
legjelesebb régi csoportazatot találták meg Titus fürdőinek egy drága 

1) Most is látható illyen n zs. Lőrinc?., A. Goorgins in Valebro, Santa 
Maria Trastevere templomoknl\1, s némileg fltalakítva a laterani sz. János és 
Santa Mario. Maggiore-nél. 

2) Illyenek sz. Kelemen, i Quattro Santi Coronati, sz. Lőrincz, R6mábanj 
sz. Apollinaris, San Giovanni della Sagra in Classi, Ravennában j Parcnzo szé
kesegyháza Istriában j sz. Ambrus temploma Milan6ban. Ez ut6bbi, ugy szintén a 
veronai sz. Zeno, s a torcellii Santa Maria , felső Olaszország azon templomai 
közöl val6k, mellyek legtöbbet tartottak meg a régi basilikáb61. 
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márványnyal ékitett azobájában, mellybe semmi világosság nem ha
tott. A ker·esztéuy templomok kerek vagy ivezett ablakon át kaptak 
világosságot, mit testamentami történeteket ábrázoló üvegek mérsé
keltek. Kivülről sem oszlopok, sem párkányzatok, sem kiszökellő ré
szek nem voltak , kivéve a tetőt, hanem csak puszta falak, mellyek 
egyszerüsége s az öszhangzat méltóságos kinézést kölcsönöztek 
azoknak. 

Az egyházak betsö felo!lzfása. 
Az egyház három részre volt osztva: az elsöbe (n a r t h e x., 

fe r u l a, p r o n a os), melly az ajtóval volt szomszédos, azon Lün
bánókMk volt bejár·ásuk, kik nem voltak kiközösítve, s a hittanon
czokuak, kik az evangeliuroot hallgatták, de az áldozaton nem lehet
tek jelen. A második (n a vis, n a os) a hitújonczokat fogadta ma
gába, s az elsötöl egy, három ajtóval ellátott fal által volt elvá
lasztva; n jobboldali ajtó a férfiak, a baloldali a nök, a közép az 
egyházi menetek számára szolgált. 

A majd emelkedettebb, majd alacsonyabb közép hajóban, 
mellyben a vallási szertartások végeztettek, a leviták s a három ének
kar foglaltak helyet három emelvény körül, mellyek egyikén a han
gász kar működött, másikán a szent leczke, harmadikán az evange
lium olvastatott. Ennek és a püspök leveleinek olvasása a diakonu
sok előjoga volt. A többnyire köböl késziilt nyolczszögletii vagy 
négyoldalú '), mozaikokkal és véső müvekkel ellátott emelvényelt 
előtt a húsvéti gyertya oszlopa állott. 

A püspök széke az oltár mögött közepét foglalta el a?.J absis
nak, mi presbyteriumnak neveztetett, s mellynek boltozata aranyo
zott volt, két oldalán két sekrestyével. Maga a püspöki szék a fel
söbb rendü papok ülésén három lépcsővel emelkedett felül, s igy az 
oltár fölött beláthatta az összesereglett népett; a kisebb hajók vé. 
gein volt a scnat01·ium és matroneum, a patriciusok és úrnők szá
mára. 

A harmadik rész a szentély volt, (c e ll a , h i e r a t i o n) a 
templom többi részétől egy diadalív által elválasztva. Ebbe három 
lépcs ö vezetett, mellyekr~ a festett fiiggöny bocsáttatott, B csak a 
papoknak volt szabad abba bemenni. Alatta a vértanúk csontjainak 
sirboltja terült el, s e fölött az egyetlen oltár. Az oltár fölött a szent
ségtartó galamb függött, körülötte különbözö alakú, négy oszlop által 

1) A milan6i sz. Ambrús templomában e czélra két, egym!sra tett halottas 
!:\da szolgált. 



- 506 

tartott s c i b o r ium nak nevezrtt görögös háromszögü mennyezetre 
fügesztett lámpák diszlettek. 

Az általános alaktól történtek részletes eltérések. Bit:iuk a ty
rusi templom leírását, melly [sok másokkal együtt Diocletian idejé
ben rontatott le, s mellyet Constantin után e város polgárai i~rnét fel 
akartak épiteni az előbbi helyen, de nagyobb alakban és ékesebben. 
Az épületet fal kerítette, mellybe egy, keletre nyil6 födött tornácz 
vezetett, s olly magas volt, hogy mintegy messziröl látszott hívni a 
híveket. A keritett helyből egy téres négyszög udvarba jutott az em
ber, melly minden oldalról oszlopokon álló pitvarokkal volt körül
véve, mellyekbe a hittanonczok rácsoz:1tok által zárattak be; a kö
zepén volt forrásban megmosakodhattak a hivek. Az udvaron túl kö
vetkezett az előhajó, három ajtóval keletre, mellyek középsöje ma
gasabb és szélesebb volt, metszett és vassal megerősített réz-szár
nyakkal. Ez a f'óhajóba vezetett, s két oldalán két kisebb ajtó volt, 
mellyek müvészileg metszett farácsozatú ablakokon át szolgáltattak 
világosságot. A basilika magasabb oszlopokon nyugodott mint az 
oszlop-csarnok; )(ésöbb nagybecsii müvekkel ékesíttetett i talaja már
vány, födele cedrusból ·volt. A hiveket rácsozat választotta el a 
szentélytől t). 

Mivel különféle épületekből ~ett, s ugyanazért egyenlőtlen osz
lopokat is használtak, a helyett hogy a hosszabbakat megrövidítették, 
s a rövideket talapzat által felemelték volna, számüzték a mesterge
rendát, s egyik oszloptól a másikig ívek húzattak, mellyek egyene
sen az oszlopokból keltek ki; talán már előbb ismert, de általánossá 
csak ekkor -lett rendszer. 

Sz. Pál, falonkivüli basilikájának 2) huszonnégy, violaszi n ü, már
vány-oszlopai Hadrián siremlékéből vétettek, mellyeknek igen ízléstcl
jes oszlopfői nagy ellentétet kepeznek a többi tizenhat oszlop dnrvnsá
gával, mellyek talán akkor állittattak fel, midön Theodosius és Arcadi us 
bővítették azt. Ez oszlopok iit hajóra osztották a basilikát, mellyek 
egy, a templomot szélességben átmetsző hajóval egyiitt keresztalakot 
képeztek i és a négysorú oszlopok sokkal pompásabb és nagyobb
szerii. látványt nyújtottak, mint a régiek külsö oszlopcsarnokai 3). Itt 
az ivek az oszlopokb<'ll sziikelltelt ki, ellenél'e a tisztább izléllnek. 

') Eusebius. Hist. x. a. 
") 1823. juL 21-én leégett. 
3) J. Oiampini, Synop9i.~ dP snr.ris aedifiriia n nnntnnlino conatruct~' Ro· 

ma 1691. 
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Rómában megsokasodtak a templomok t) s ott nyomról nyomra 
lehetne követni az épitészetet hanyatlása és emelkedésében, nem lé
vén olly szerenceétlen kor, mellyben a pápák áhitata vagy bökezü
sége nem emelt volna templomot, 

A mint a kereszténység lassan lassan lábra kapott, más váro
sokban is nyittattak templomok, mellyek építésénél az egyház által 
szabályozott alakok iránti előszeretet uralkodott mind az alapot, mind 
az emelést, mind az ékítményeket illetőleg. Midőn késöbb a tisztelet 
nem szoritkozott csak egy vértanúra, szaporadtak az oltárok, s meg
változott az építkezési egyszerüség, megszakittatván a szép vonalak; 
még inkább, midön divatba jött a mausoleumokbani világias fény
üzés. 

ZÁRSZÓ. 

Gyermekségünktől fogva meg lévén szokva bámulattal tekin
teni az óriás Rómára, melly bámulatot egy felséges, az ő nagyságá
val teljes irodalom s olly történetiratok öntöttek belénk, mellyek őt 
bálványozzák, s mellyekben elszigetelten a jogtól az erények nagyit
tatnak, a vétségek igazoltatnak, s a szabadság, dicsőség es húditási 
jogról hamis és embertelen eszmék nyujtatnak; azután figyelembe vé
vén az ő törvényhozását, melly az ész és gyakorlat olly nagy 
mérvü előhaladása mellett is csodálandó; végre körül lévén véve, 
mint mi olaszok vagyunk, az ö müveltsége szemkápráztató maradvá
nyaitól, s hazai dicsőségnek tartván azok nagyságát és diadalait, ki
ket őseinknek szaktunk nevezni: mi csoda, ha csak nehezen tudjuk le
tenni a vakon elfogadott, és mintegy érzelmekké vált előitéleteket ? 
mi csoda, ha nem kedves előttünk, ki ez ábrándokat eloszlatja, s a 

1) Miként ~zámitják, Rómában a templomok ill rendben épiiltek ; 
II. században 2 templom XT. században 7 templom 
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szép szólamokat a puszta tényekkel, a tündöklést oz igazsággal, a 
dicsősP-get a humanitással helyettesíti. 

Azonban mi, kik hiszszük és reményljük, hogy az emberinem 
mindig tanulva és javulva halad, nem akarjuk eltagadni azon meg
mérhetlen hatást, rnellyet Róma e haladás előmozdítására gyakorolt. 
A községi azétdaraholtság helyébe a nemzetiség eszméjét állitotta 
fel, s egyesek dynastiája helyett, egy egész nép, egy király-nép dy
nastiáját alapitotta meg; a népeket elkülöníti) ezer korlátokat tört 
szét ; érintkezésbe hozta a legkülönbözőbb müveltségeket, hogy 
egyik a másikból előnyt huzzon, s előkészitette az idöt, mellyben a 
nemzetek egy olly dynastiája volt helyéne lépendő, melly többé nem 
nyers erő, hanem értelem által uralkodjék. 

E változás szükségessége nem mondatott meg előre a sybillák 
által; a bölcsek és államtudósok be nem látták azt, sőt haragudtak 
a keresztényekre, kik azt hirdették ; s igy Róma halhatatlanságáróli 
meggyőződésében halt meg, s erőszakos volt halála, a mint erőszakos 
volt élete is. 

Meghalt, de kiszámíthatlan örökséget hagyott az utókornak. 
Európa bármelly részébe tette lábát, ott mindjárt városokat alapított, 
mellyekböl a polgárosultság sugárzott szét, s mellyek eleintén a föld
területhez kötötték a barbárok csordáit, k~söbb pedig a püspökök és 
községek segélyével megtörhették a hübéri zsarnokságot 1). 

Irodalma tanulmány tárgya maradt a nemzeti irodalom mC'llett, 
nevelvén az uj európai népeket, mellyek mindnyájan érezték annak 
befolyását, még azok is, kik kevésbbé akarták azt megvallani. A kö
zép kor H0merja Virgil által vezetteti magát csodás utazásában. 

Tulélte öt nyelve, melly megőriztetve az egyház által, általá
nos nyelviil szolgált, nem mint bölcsészi ábrándkép, hanem mint 
tény; vagy pedig régi nyelvjárásokkal módosittatván, uj, ha kevésbbé 
fölséges, de észszerübb, ha kevésbbé költöi de világosabb nyelveket 
sz ült. 

Törvényei mintául szolgáltak, s eleintén az egyházban őriztet

tek meg és módosittattak, késöbb nz iskolák és világi társadalomba 
is bevitettek, hogy szabályozzák a cselekvényeket, egyességeket és 
szerzödéseket1 nagyszerü példányképét nyujtván a rend és méltányos
ságnak, bár ollykor békóba verték a gondolatot. 

Az európai világot egység nélküli helyhatóságokra oszolva ta-

l) J{öztudomásu, mi!ly másképen mentek a dol~ok Lengyelország és Sco· 
tiábao, hol nem voltak r6mai v:!.rosok, 
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l ál ván, Róma megszüritette , egyesítette, B egyszersmind rendezte 
azokat j s midőn ő elbukott, ez intézmények továbbra is megmarad
tak, igaz, hogy csak a kezelésre szoritkozva, de összekevertetvén az 
északi elemekkel, s felelevenittetve az egyházi szabadalrnak által, a 
középkor községi rendszerét, s Olaszország legdicsőségesebb kor
szakát hozták létre. 

A mindent mozgató központi hatalom eszméjét, melly részben 
most is létezik a kezelésben, részint csak emlékekben él, Róma 
hagyta örökségül; s a barbár népek igyekeztek utánozni azt, mit 
bámultak, a nélkül, hogy elérhették volna j hogy Nagy-Károly alatt 
egy keresztény birodalom alakulhatott, hogy a hübérnöki dib-dáb 
törvényszékek ellenébe a n~pies törvényhozók egy legfőbb hatalom 
tulsulyát állithatták, Róma érdeme. 

Róma növekedése , nagysága, hanyatlása gazdag tanulságot 
szalgáltat annak, ki észleli az embert és bámulja hatalmát, nem any
nyira a nyers erő féktelen visszaélésében, mint inkább a jog lassu 
hóditmányaiban ! Mi nyomról nyomra követtük azokat, igyekezvén 
kibontakozni az elöitéletekböl, s az elnyomottakkal, a legyőzöttekkel, 
a nP.ppel rokonszenvezvén. Mi csoda, hami máskép ítélünk mint azok, 
kik az erőszakot, a diadalt, a hősöket bámulják? mi csoda, ha min
ket a Via sacra es Capitolium kevésbbé foglalkoztattak, mint a Su
burra és Katakombák? mi csoda, ha nem annyira CaesarRómájának 
adóztunk rajO'ngó bámulattal, mint inkább romlására forditottuk fi. 
gyeiruünket ( Lehet-e tanulságosabb látvány, mint egy társadalomé, 
melly felbomol, s egy masé, melly emelkedik? És mikor nyujtott a 
történet jobb alkalmat e szemlélődésre? 

Hosszasan elmélkedtünk a keleti, ?o keresztény és germán vi
lág közötti harcz fölött j s láttuk, mint küzdött a kereszténység, a 
hellenismus, a bölcsészet, a barbárság a világ birtokáért De a helle
nismus, szivén találva, hasztalanul igyekszilt uj életre kelni, elsajá
títván mindazon jót, mit ellenében talál j rothadt törzs lévén, melly 
nem nyert harmatot az égből, s melly a szeretet és nagylelküség 
minden érzelmeit elölő homályt boritott a földre, hogyan fogadhatta 
volna magába az olajág oltványt, mellynek rendeltetése volt meguji
tani a világot ? Megsziinvén gyilkolni, az iskolákban észokokkal 
védi, a templomokban jelképekkel ékíti magát, s megátalkodottan 
rag!\szkodik az élethez a főrendüek elöitéletei s a köznép erkölcse
iben; de alig hogy megszünik öt támogatni a törvény, elhal a kata
kombákban, hol a kereszténység növekedett 1). 

1) Ismételjül<. E történelemben mi a i<ereszténységct ugy tekintjük, mint 
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Emez, tudván, miszerint az ellenállás vétek, midön megszünik 
kötelesség lenni 1 eleintén, hogy ne látszassék kihivni a zsarnokokat, 
hallgatva és megbocsátva nyujtotta oda nyakát; most, megerősödve 
a kínok s az önmegtartóztatás és magány férfias kéjei közt, felemeli 
szavát a fegyverek csörgésének közepette j személyes és belső hit
ből, kormány és jövedelmek, képvisdet és gyülésekkel biró intéz
ménynyé változik át, s igy kibontakozbatik a polgári társadalom bék
lóibóL 

E társadalom, miként keletkezte és növekedésében pogány volt, 
ugy most is az maradt alapja, intézményei, törvényei és erkölcse
iben ; miért is a birodalom, bár elismeri az evangeliumot, ezzel még
is ellenkező uton halad. A kereszténység sem tűzte ki czélul ledön
teni azt, hanem inkább az embereket igyekezett javítani, hogy meg
jobbuljon a társadalom, s nem ez által azokat, miként ezt akkorig a 
bölcsek gyakorolták. Nem szünteti tehát meg egy csapással a harczot, 
a rabszolgaságot, a szenvedöleges engedelmességet; hogyanis te
hette volna ezt? Nem határozza meg a lelkiismereti viszonyokat a 
királyok és népek között, mert még nem voltak keresztény nemze
tek, hanem csak egyedek. Még mindig olly császárok kormányoz
nak, kik a hadsereg és állam főnökei, főpapok és istenek, egy olly 
tanácscsal, melly mindent kész megerősíteni, egy olly hadsereggel, 
melly mindent kész végrehajtani j de az egyház kinyilatkoztatja, 
hogy maguk a császárok is függnek az Istentől, ki felemeli vagy le
sujtja öket; a római törvények dm·va szigora kénytelen alkalmaz
kodni a keresztény törvényekhez, vagyis az erkölcsiséghez és igaz
ságossághoz; a császárok nem vettettek le a trónról, hanem .csak az 
oltártól és főpapi székről utasittattak el j s mintául, az elveszendő 
társadalom mellett egy uj, egészen különbözií, az emberek egyenlö
ségére alapitott társadalom emelkedett, választott kormánynyal, ne
messég vagy születési előjogok nélkül j a tiszteletet, tekintélyt, ha
talmat, mint egyedüli alapra, az érdemre fektetvén. 

Azonban ez keresztény társadalomnak mindaddig nem mond
hatta magát, mig az uj tan letéteményeseinek ncru sikerült az em
bert mindjárt születésétöl hatalmába keríteni, elmozdítani az ősi rend 
szokásokká változott eszméit, s ujakat csepegtetui be együttesen az 
anya térdein vett parancsokkal. Ez nem volt elérhető, ha a római ál-

megmerhetlen polgároait6 eröt. Dogmái szentségét kimut.a.tni más tudományok 
körébe tartozik : a történelem ugy akarja azt tekinteni mint a szabadság és ha
ladhs vallását, és soha sein hiszi eléggé magasztalhatni azon legnagyobb és pá
ratlan vú.ltozá~t, mit 1\Z & vil!gban okozott. 
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Iam uem bukik ; sem ez 1 rnelly eröszakou alapult, máskép meg nem 
ingattathatott, csak nyers erö által. 

Ha nem az a szabad kormany, melly az embert minden törvény
től függetlenné teszi, hanem az, melly a hatalom igáját erkölcsi sza
bálylyá, a vak engedelmességet észszerüvé, a büntetést elégtétellé vál
toztatja át: ugy bátran mondhatjuk, miszerint az egyházi jog sokkal 
inkább szabadságra vezetett, mint a római törvények. A kereszté
nyek ellenállnak, mert inkább félik az Istent, mint az embert; egyé
nek és nemzetek megtanulják, hogy üldöztetvén egy helyen, máshová 
menekülhetnek lelkiismeretökkeL Mig a rómaiak törvénynyé emel
ték "a mit a fejedelem akar, törvényes erővel bir" t), és Aristoteles 
szerint "elönyösebb valameily városra egy ember mintsem jó törvé
nyek által kormányoztatni" 2), a kereszténység mcsterei minden or
szágra nézve olly intézményeket hirdettek kivánatosaknak, hogy 
azok mellett lehetetlen legyeu az alattvalókoni zsarnokoskodás 3) ; és 
sz. Ágoston kimondotta, miszerint a kormányok a nép által és a nép
ért rendeltettek. "A kormányzók (r e g es) (mondja ő) nem az ural
kodástól hanem a kormányzástól vették nevöket; miért is a kormány 
nevezet a korrnányzóból, ez pedig a kormányzásból származik. A 
fejedelmi gög nem ugy tekintendő mint ismertető jele annak, ki kor
mányoz, hanem mint kevélysége annak, ki uralkodik . . . . Isten 
az észszel megajándékozott embert saját képére teremtvén, azt akarta, 
hogy oktalan állatokon és nem emberen uralkodjék. Az első igazak 
nyájak pásztoraivá rendeltettek, és nem emberek királyaivá, érté
sünkre akarván ezzel Isten adni azt, mi mind a teremtmények ren
dével, mind a bün következményeivel összeegyeztethető" 4). 

Illy szabailsági eszmékkel én soha sem találkoztam a régi böl
cseknél; sem őszinte tiltakozással a halál-büntetés ellen 5). Ágoston 
Marcellinus tribuntól néhány eretnek számára kegyelmet kért, a ha
lál helyett inkább fogságot ajánlván "hol a vétkes munkásságtól 
hasznos foglalkozásra, s a bün eszelősségéből észre és bünbánatra 
térjenek. u 

Ime itt már vázolva van a fenyítő rendszer, melly ami embe
ries korunk dicsőségét vagy reményét képezi i a parochialis, egy
házmegyei és általános gyülekezetekben eszméjére találunk a képvi-

1) Quod principi placuit legia habet vifJorem. 
") Aristoteles, Polit. III. 
3) Sz. Tamas, de regimine principum. 
') De civitate Dei. XII. 2. XV. 1. 
'') L. föuebb 359. lap. 
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seleti kormánynak, mit a politikai bölcsészet legfőbb találmánya, s a 
társadalmi haladás végezéljaként magasztalnak ; a szabadságot és 
egyenlőséget a hivek községében , a választott egyeduralmat az egy
házban találjátok fel, mellyben a fö, bár a nép által választatik, még
is tökéletes engedelmességgel találkozik. Söt, mik csak ~gyné
melly jóakaratúak vagy utopiaták álmodozásainak látszottak, az ál
talános nyelv, s a gyülekezetek közvetitése folytáni általános béke, a 
keresztény társadalom ezeket is valósitotta a latin nyelv és zsinatok 
által. 

E zsinatokban gyenge főpapok szembe mernek szállni a csá
szárokkal, s mig a tanács vetélkedik az aljasságban, ök a rendeletek
nek a lelkiismeret szavát szegezik ellene. A nicaeai zsinat első pél
dánya az egy hitben egyesült és mégis független, különbözö törvé
nyek, szokások és müveltséggel biró minden ismert népek gyüleke
zetének, hová azok népképviselöket küldenek, hogy értekezzenek ar
ról, miként kelljen hinni, imádni, cselekedni. E zsinaton sok jog is
mertetett el ; s kihirdettetett az általános egység hitvallása, rnelly 
megkoronázza a régi idők legmagasztosabb tanait; s ekként e gyü
lekezettel uj pályát kezd az értelmi müvelödés. 

És igy az önzés gyászos befolyása következtében mindenünnen 
száműzött szabadság a szentélyben talál menhelyet, védelmeztetve 
Annak hite által, kinek kegyéből a királyok uralkodnak. Első tekin
tetre kényurinak látszhatnék az egyház ezen kormánya, rnelly meg
határozza, mennyit kell hinni, s uralmát a lelkiismeretre is kiterjeszti, 
és számüzi az eretnekséget; azonban csalhatlanságát egy, az emberi
nél felsöbb és olly tekintélytől kölcsönzi, melly képes megnyngtatni 
az észt; továbbá mindent levelek, gyülekezetek és nyilvános viták
ban tesz, úgy hogy minden határozat közértekezésnek eredménye; s 
maguk az eretnekségek is bizonyítják, milly független tevékenység 
uralkodott egy olly testületben, mellyröl azt hinné az ember, hogy ki 
kellett azt abban oltania a tekintélynek. "Én nem tü1•öm a szellemi 
szolgaságot (mondja egy püspök 1); igen mélyen sülyedettnek lát
szik az elöttem, ki gondolatát titkolni kénytelen." 

A kereszténység azt tette minden tanainak alapjáúl, mi legál
talánosabb a vallásokban és az emberi észben. Az értelmeknek tehát 
csak munkálkodniok kellett volna, hogy rendithetlen alapra fektes
senek minden tudományt, miböl a tudomány egészen újjásztiletése, s 
megmérhetlen haladás származott volna, mi gyümölcse az öszhang-

') Sydonins, Ep. VII, 18. 
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nak. Hzercncsétlenségre az általános hit melletl csakhamar az egyeu1 
vélemény is feliitötte mag!Ít ; s megoldhatlan feladványokkal foglal
kozva vesztegették az idiít és fáradságot, hogy jogosultságukat ille
tőleg bizonytalan, életükre nézve ephemcr rendszereket alkossanak; 
az által1inosság jellege szenvcdett a részletes újítások által; a sok 
fürkészet nem szolgált többé növekedésére a jól biztositott hit rendé
nek, hanem visszatérés volt részletes elm életek, kizárólagos iskolák 
és önkényes föltevésekre. 

Bá1· az akkori társadalmi körlilmények s a bekövetkezett sze
renosétlenségek késleltették a gyümölcsözés!, mindazáltal a legpol
gáriasúltabb idlík javitmányai közt egy sincs, mit legalább csirájában 
fel nem találnánk a Szentatyákban. Mint az apostolok és vértanúk 
utódainak az lévén hivatásuk, hogy tudomány és szóval küzdjenek 
az új népekkel felmerült s a nép közt sarjadzott új vallások ellen, 
megszakítják ök az utánzás örökös köret, mellyben a világi irodalom 
mintegy mcgbüvölve fo•·gott, s a keresztény irodalom arany kor.;za
kát hozzák létre: s mi sok részleteket tanúitunk belőlök a népek 
tö.-U•netét, a legnagyobb átalakulás lassú de szünetlen fejlödését s 
azon akadályokat illetöleg, mellyeket az elé az ősi vallási nézetekre 
támaRzkodott tudomány gördített, mig végre maga ezen tudomány is 
újúlt erővel az új vallási eszmék mellett lépett sorompóba. 

l\Iár Augustus cliltt a szellemi és müvészeti termékeknek nem 
volt ~'gyéb czéljok, mint a személyes vágyak felköltéseJ mig az egy
ház tanitmányai egészen társadalmi szenvedélyeket táplálnak a hí
vekben: a világi i ró kat olvasva azt hinné az ember, hogy minden za-· 
vartól ment országokban, a diadalmas és isteneiben bizó Rómában 
írtak; olly gye1·mekesen énekelnek a sir szélén, s tömjénezik a már 
csak emlékekben élt halhatatlanságokat. 

Igy állván a dolgok, nem csoda, ha az ekként sülyedt miivé
szctet megvetik a Szentatyák ; ök, kik akár a szószékröl dörgik le az 
isteni igéket, akár a gyülekezetekben okoskodnak, akár a magányban 
énekelnek, mindig a jelen és valóság ernberei; érzik és feltárják a 
veszesnek indúlt társadalom kinait; ök a szeretet és ellenzék hősei, 
mig körülöttük mindenfelé csak aljas tetszelgés, asszonyos lemondás, 
vagy fájdalmas türelem mutatkozik. 

Miután a négy első században a pogányság ellen küzdöttek, ki
kiáltván a hit és imádás, s a császártól független lelkiismeret szabad
ságát, most a diadal teljes, s kell hogy alapot adjanak az új épület
nek, megszilárdi~sák a fegyelmet, megtisztitsák és m!;lgvilágositsák a 
Yallási véleményeket. 

vu. 33 
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Itt azonban ismét új harczok várnak ; minden lépten új eretnek
ségek csiráznak, majd a hit, majd az erkölcstan, majd a fegyelem el
len; mert Krisztus nem azt mondotta, hogy hajójára mindig szeren
esés szelek fúvandnak, hanem hogy semmi zivatm· nem fogja azt el
sülyeszteni. 1\Ia ez eretnekségek elvesztették jelentöségükei; azon
ban fenn vannak, mint azon vizözön elötti állatok csontvázai, mellyek 
erős felforgattatásokról tanúskodnak. Da a ki gúny és megvetés 
nélkül itél, úgy fogja találni, hogy e vélemények mindenike hatással 
volt a dolgok folyása s azon eszmékre, mellyek a;-. emberiségnek lö
kést adnak. 

Czáfolatukban a 8zentatyák néha olly általános élSzokokkal él
nek, mellyek bármelly idöben szülemlö újításokra feleletül szolgál
hatnak. Igy Tertullia n P r a es c r i p t i o n es czimü müvében bebi
zonyítja, miszerint az eretnekségek nem vezethetnek az igazi keresz
ténységhez, mart összehasonlíitatva a kezdettöl létező igazsággal min
denik új ; mert egyik eretneknek sincs bizonyos megállapitott szabálya 
és kitüzött czélja az egyház elleni vitában, miután saját itéletére van 
hagyatva; mert végre e vélemények egyike ellcumond a másiknak, 
s mindenik maga részére követeli az igazságot t). Ha ollykor a czi
vódisi viszketeg vagy gyermekes vitákra, vagy keseril bánásmódra 
vezetett, s tövisekkel hintette be az ösvényt, mellyet a hitnek kellett 
megtisztilani, hogy azon egymaga is biztosan haladjon, csak sajnál
koznunk lehet az emberi ész ezen botlásai fölött, melly megadott 
szabadsága érzetében visszaélt azzal, mint a pólyából kiszabadítot! 
'kisded. 

Sokkal tanúlságosabb és vigasztaló bb ama. látvány, rnit azon 
papok nyujtanak, kik minden érdek és földi remények nélkül az 
egész világon elszélednek, s a népeket az egyházba gyiljtik szeretet 
szava által; olly szó ez, mit megért a nép, melly abban egy, az ern
berinél nagyobb igazságot érez, olly szó, melly megszeretteti az azt 
sugalló religiót. 

Némellyek magányba vonúltnk, e menhelyére a romlottságtól 
megundorodott, vagy a zivatar által megtört lelkeknek. .Mielött öket 
henyeség vagy képmutatás1·ól vádolnók, vegyük figyelembe, hogy az 
embernek önmagán kell elkezdenie a javitást; gondoljuk meg, ru illy 
nagy hatással volt a bm·bá1· képzelmekre e hünbánati lelkesülés, me !ly 
felüláll minden akarat-gyöngeségen; s végre vegyük tr:kmtetbe. 

') Ugyanazon !Irvek, m~.llyekkel Nicole czáfolja 11 pr0teAtnn~okat PraeJu
dieia l~9itima mtwkájáhan. 
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hogy e szigorú iskolában készitették magukat elő a Chrysostomok 
és Atbanázok, hogy ellenálljanak a tévely csábjainak s a hatalom 
fl'nyegetéseinek. 

Ezek érdeme, ha a kereszténységgel együtt elterjed a családi, 
polgári és emberi kötelességek pontosabb ismerete; ha elbukik a 
babona; ha új cf!irák tétetnek le az ősi társadalom keblébe, hogy el 
ne veszszen mindcn a hajótörésben. Általok az egyház megszilárdúl a 
hírsadalmi rendben, mint nyilvános tekintély, mint erkölcsi köztárs~
ság j az elfnjúlt rómniak utólsó lankadt é!3 szétszórt jó tulajdonait 
egygyé olvasztja a barbárok nyers és vad erkölcseivel; mint általá
nos egyház az egész világot jótevöleg, felebaráti érzelemmel, béke
türölcg és védnöki szeretcttel öleli át j a test titkai s az érzékiség 
bölcsesége ellenébe felmagasztosúlt szellemi;;éget helyez, s a betörök 
VI~J·engzö ragadozásával szemben az általános testvé1·iség hitágazatát 
állítja fel j megöi·zi a tudományok és müvészeti hagyományok letéte
ményét; helyre :11litja a közleltedést a megoszlott és villongó tart•>· 
mftnyok közölt; szigorú parancsaival megaczélozza az elpuhúlt ér
telmet j távol amerev szigortól, bár hajthatlan hitágazataiban, a.Ikal
mazkodik a kíilönfélc ne111zetek sajátságaihoz; sa vallási viták, eret
nel,ségrk, Bzertartások különhözö alakot öltenek a syrek, görögök, 
áfrikaiak és latinoknál, de másl'észt mindenütt é1·ezhetö a meggyő
ződés, melly harczol, a lelkesülés, melly felemel, s a szeretet, melly 
megszentel. 

S valóban a legnagyobb borde1·ejü század az egyházi történe
lemben az, melly jelenleg vizsgálódásunk tárgya volt, s mellyben az 
elnyomottak egyszerre uralkodók lettele Hogy mi az egyházzal leg
többet foglalkoztunk, oka az, mert ebbe vonúlt vissza lassan lassan 
az él1•t, amint elhagyta az a birodalom társadalmi testét; s mi
dön mindnyáj:m kivouják magukat a polgári hivatalok, mint elvisel
hetlen teher alól, a papok vállaikra veszik, s egyedűl lik állanak szi
lárdan a romok kiizt, mint alkotói egy új épületnek. Tudván, hogy az 
ö or,.zftguk nem e töfdről való, és hogy a ezeretet kötelezi öket min
denfelé segiteni és menteni, felkeresik a szenvedöt, s az elnyomottak 
és zsarnokok, a hódítók és meghódoltattak közé vetik magukat j a 
királyok elött a közös eredetet s a szegények iránti köteles tekinte
tet hirdetik j a népnek az észszerü engedelme~séget ajánlják j a kor
m:ínyzoknak tanácsosokúl, az elgyermekesedett társadalmalmak 
gyámokúl szolgálnak. Egy gall püspök mag1á1·akat tölt meg, s midön 
az ország elpusztíttatott, megnyitja. azokat; Márton, Remigius, Am
brius; Paulinus e kornak hősei. 

33* 
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Nálok nélkül mi lett v~lna a népesordák által elárasztott világ
ból, mellyek egyike a másikat tolta előre, mellyek nem tudták, hon
nan jőnek, hová me nnek, hanem mintegy felsöbb erő által érczték 
magukat a capitolium felé üzettetni? Bizonyára fájdalmasak voltak a 
betörés eröszakosságai, de kevés bbé kártékonyak, mint az elerőtle

nedett haldoklás; s mint a Nilus kiáradásai , termékenyit/i iszapot 
hagytak háti·a, megszüntették a haladásnak útját álló intézményeket, 
s a mi társadalmunkat hozták létre, melly többé nem a kizárás és 
erőre, hanem az ész és szeretetre van alapitva. 

Ez már lényeges különbséget képez azon idők közt, mellyekröl 
beszéltünk, s azok közt, mellyekhez most közeledünk. Amazokban 
egyetlen elv uralkodott a társadalmakon: Egyiptom és Indiában az 
isten-kormány, Chinában az atyai tekintély, Perzsiában az egyedura
lom, Görögországban a szabadság, Rómában az állam. Innét az erő

teljes kinézés, mi az embereken és tényeken feltiinik ; innét a kihá
gások is, mert ollykor a köztársaság a szabadsággali mint szintén az 
egyeduralom a szolgasággali visszaélésre vezet; minden dolog ugyan
azon egy jelleget viseli magán; s irodalom és müvészetek kinyoma
taivá lesznek egy, a tarsadalomban egyedüli állapotnak. 

Az ujabb időkben ellenben harezra kelnek s kölcsönösen hatá
rozzák egymást az eszmék és érzelmek. Az egye!lek, vagy a község 
kormányamellett ott áll a főrend; s mindezekct az egyházi hatalom 
fékezi, melly soha sem engedi levezetni az utólsó kegydlen következ
ményeket, még a roszúJ felállitott alapelvekből scm. Amott tehát ::.z 
alap egysége okozta a zsarnokságot, itt pedig a különféleségböl szü
lemlett a szabadság. Amott az egyetlen és uralkodó nevelés az 
egész életre egyforma érzelmeket és véleményeket csep~gtetett az 
emberekbe; mig nálunk a régi emlékekhUl meritett iskolai nevelés 
megjavittatik a társadalom által nyújtotta!. Amott a szokás, a gya
korlat, a mlivcltség hal n d ása a kormányra, vagyis az előjogosakra 
van hizva, nem egyenkint tekintve öket, hanem a mint. együtlesen 
folynak be a közténykedésbc; az ujabbaknál ellenben a miiveltség 
közilletmény ugyan, de minden egyes polgárnak egészen szabad és 
magán tevékenységére van bizva, mig az uralkodó a közügyekre for
dítja figyehnét, hogy megőrizze a társadalmat, s elhárítsa az akadá
lyokat. A tekintélyt, mi a régieknél egyedüli l{ötelék, az ujabbaknál 
a szokások tekintélye helyettesiti; itt nagyob h a személyes függet
lenség, és mindenkire ki van terjesztve, mert a régiek a polgárra 
voltak tekintettel, mi az emberre vagyunk. 

Már peélig, embrr az mind, a ki esze~ lélekkel bir. Az emberek 
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küzti igen régi külünLöztetést megsziintette a vallási egyenlőség, 

mellyLől hogy a polgári egyerdőségre jussunk, csak a következtetést 
kell levonni. Eleintén a legyőzöttek núndenüket elvesztették, mert 
elvesztették isteneiket; most, a keresr-ténység núnden embernek egy 
Istent adván, új nemzet-jogot alapit. Habár az egyház nem hirdeti 
is fennen a rabszolga jogát a szabadságra, de kötelességévé teszi az 
úruak, hogy jó legyen, tehát ne kegyetlenkedjék a szolgával, ne éljen 
vissza annak t~stével, ne ölje meg, ne verje, hanem szeresse mint 
önmagát. 

A régiek küzött a lcgszclidebbek, ruint egy Caesar, Germanicus, 
hősiessége is abba.n állt, hogy kegyetlenül leölték mindazt, ki ellen
ség volt : Constantin, alig hogy keresztény lett, pénzt igért minden 
ellenségért, kit élve visznek hozzá. Ezentul nem fogják többé kevesek 
boldogságát jog és név nélküli ezerek elnyomásával előmozdítani, 
nem áldozandják fel a vidék népségét pusztán a városok elönyeért: 
hanem a biztonság, nevelés és erkölcsi méltóságnak mindenkirei ki
terjesztése leend kötelessége a jövő kornak. A régi nemzeteknek, 
mihelyt megingattatott az egyetlen alap, mellyen nyugodtak, okvetlen 
lmkniok kellett lassabban vagy gyorsabban. Igy veszett cl Perzsia, 
midün a satrapaságok függetlenittettek; igy Görögország , midön a 
macedoni uralom királyokat adott a l(öztársaságoknak; igy Róma, 
midlín a győzelmek oda vitték öt, hogy a jogot megoszsza a legyőzött 
népekkel, ö magn a különbségen és kizáráson lévén alapúlva. Az 
újab b századokban , ha bukik egy elem, másik foglalja el helyét; a 
nemzetek átalakúlnak, de nem vesznek el; bevégzik politikai, erköl
csi és államgazdászati forradalmaikat, a nélkül hogy elbuknának; s 
verje bár öket Jánezra a baromi erő, táplálják a reményt, s a zúgo
ladó panaszt az újjászületés és haladásba vetett munkás bizalom 
váltja fel nálok. 



FEL VILÁGOSITÓ JEGYZETEK. 

a VII. könyvhez. 

A t i z e n h a r m a d i k fe j e z e t h e z. 

A pogány társadalom azon ldöbf'n, mldön u gólhok Rómilt l'll'oglallial.:. 

Theodosius uralkodása a megpróbáltatás ideje volt a pogá
nyokra, s azon tizenhat év alatt a szerencse egyszer sem mo~olygott 
neki!<. Honorius alatt keserü cshlódásokban részE-sültek s mind~n ki
sérletök meghiusuJt: a Gondviselés csapásokkal látogatta meg iiket, 
a nélkül, hogy tanulságot vontak volna belőlök, A szerenesétlensé
gek csak felizgatták öket, s ha cselekvéslik módját a körülményekhez 
alkalmazták is, tanaik s a hang, mellyen be~;zéltek, ugyanaz mararlt. 
A keresztények ellen nem küzdiitt ugyan W bbé a p r om is c u us 

c o n c u b i t u B, sem az e p u l a e t h y e s t.e a e ; de az örök o d i u m 
g e n e r i B h um a n i volt még Honorius alatt is azon szerttí.t·, hem n an 
fegyvereiket szedték a kereszténység elleni küzdclcmre. Nem hiszl·m, 
hogy a történelem felmutatni tudná példáj:ít olly vallási, philos.,phiai 
vagy politikai rend:>zernek, mellyhez nehezebben férhetett volna lJ<Í.r

melly módositás, B melly makaesnbb lett volna az érzéketlen mozclulat
lanságban, mint a rómni sokistenhivés a keresztéuység létn•jötte után. 

A pogány tár~adalrnat akarom ecsetdni azon korszak búl, mirliín 
Róma megbukott, nem azé1·t, mivel uj szokás(Jk V<lp;)' más gomlolko
zásmód képcit igéri éa a már ismert jellemektöl eltéröket tíintl't fiil, 
hanem inkább annak bizonyítására, mit a pogányság wozdulatlan~ú

gáról mondottam, és hogy megmutassam, hogy a pogány t:irsndnlolll, 
melly már a halál karjaiba dölt, nem tágitott semmit tanaitól vagyi!; 
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inkább tévedéseitől. Nem a klilönféle estlményeket fogom előadni, 
hanem ezen utolsó és nagyon hosszas ellenállás titkos okait. 

Majdnem egy század folyt le azóta, hogy a keresztények a ha
talmat magukhoz ragadták, s nzért mégsem mondhatjuk öket 11. tár
~adalom urainak. Vallásuk elvei, mellyeket Azsiában és Európában 
olly bámulatos ékesBzólással hirdettek, nem voltak képesek megvál
toztatni azon erkölcsöket, mellyek makacsul viselték a hazugság igá
ját; az egyház atyái hirdetik a hiveknek az evangeliumi erények 
gyakorlását, a szeretetet, a hatalmasok iránti tiszteletet, s mindezek 
daczára a lázadások s az orgyilkosságok nem kevesbednek, s ötven 
év leforgása al11tt négy keresztény császárt láttunk erőszakos halállal 
kimulni. Nem lehet tehát mondani, hogy a negyedik század politikai 
történelme különbözik a harmadikétól; uj vallás keletkezett, de a tár
sadalom egyetemes alakja nem változott, s a vallási forradalom an
nak csak külsején surran t el. Ha a pogányok kevesebb .számmal let
tek volna., s nem táplálkoznak vala azon reménynyel, hogy vallásu· 
kat egy nap még ujból feltámadni látják, a régi erkölcsök ezen szi
vé.ssága némi f,mtossággal birandott, sőt természetes dolognak is lett 
volna tekinthető egy népben, melly vallását változtatja, és hihető, 

hogy az idő s az uj vallás müve könnyen fog fölötte diadalmaskodni: 
azonban nem illyen volt a pogányok helyzete. 

Számrn hatalmasabb lévén, javíthatlan előitéletekkel s megrög
zött gyülölettel telve, azon erős meggyőződésben, hogy a keresztény
ség hatalma törékeny alapon nyugszik, természetesen keveset kellett 
törörlniök a saját vallásukkal ellenkező törvényekkel, s a közszaká
sok hatalmával folytntniok a harczot a keresztény tanok ellen. A 
pogányság tehát uj szinben tünik elénk: nem fegyverez föl többé 
legiúkat saját védelmére, nem hangoztatja többé panaszait a sena
tusban vagy capitoliumból; elfeledte az ősi nagyságot s a nemrég
szenvedett bántalmakat; látszólag megnyugodva szomoru sorsában, 
fenyegetésekkel , rágalmakkal s egy nemével az íildözésnek azok 
elle(!, kik odahagyták 1 párthiveit eg}' körrel ügyekezik bekeriteni, 
meUyet ne legyen szabad átlépniök. Az Alexandriából ciiizött s Athe
néb,•n lassankint reformált biivös iskola sokkal nemesebb s loyalisabb 
harczot vitt a kereszténsség ellen, mert eszmék ellen eszmékkel, 
dogmák ellen dogmákkal küzdiitt s nagysággal telt szellemi harczot 
folyt{ltott. ·A római pogányság, elvesztvén hatalmát, előitéleteivel s 
politikai érdekeivel arra volt kárhoztatva, hogy a kereszténység el
len kicsinyes és nyomorult csatározást folytasson, a szokások azon 
,, llenállásával, melly mindenütt é1·ezteti magát t's sehol ntol nem 
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érhető. Ezen ellenzéki háboru ellen, melly annyira nem volt méltú 
nagy szellemökhöz, két jeles férfiunak kellett kiizdeni, kik mint t·a
gyogó fények megvilágitották mind a régi vallás, mind a nyugati bi
rodalom romjait j sz. Jeromos és sz. Ágoston volt e két férfiu, kiket 
a Gondviselés a kereszténység oldala mollé helyezni látszott azon pil
lanatban, midön a barbárok betörése azt látszólag veszélyes válságnak 
volt kiteendö,jmellynek mindazáltal a diadalt örökre biztositani kellett. 

Szent Agoston mint egy kis afrikai város püspöke, maga kot·
mányozta az orthodox egyházat: s a lángész tekintélye soha egy
hangubb beleegyezéssei nem fogadtatott el. Jeromos bethlehemi zárdá
jának ccllájából a kötelékek meglazitásán fáradozott, mellyeket a 
régi valláshoz vakon ragaszkodó patriciusok azorosra fiiztek; s hogy 
czélt érjen, azon hatalmat gyakorlá, mellyet neki a legnemesb és leg
erényesb római hölgyek élénk és fényes képzelödése kölcsönzött. 
A pogányság 1 melly a gondolkozást illetőleg nem volt gyöngébb 
mint az előbbi században, senkit nem léptetett fel a kereszténységnek 
eme jeles képviselői ellen , s bevallani látszott alábbrendeltsé~ét: 
de az ész nem mindig az egyedüli fegyver a pártok kezeiben s a po
gányság másokkal rendelkezett, mellyek nem kevésbbé borzaszták 
valának : Videamus quemadmodum eastra coeli ct inferni dimicent, 
arma Christi et diaholi deee1·tent (Ambrosius, V. 499). 

A vallási ltüzdelem kezcleteig, mellynek irásához fogtam, a régi 
vallás párthivei sokáig crösebhek voltak ellenfeleiknél, mert egyek 
valának. A csatára mindig zárt phalanxként jelentek meg, mellyet 
egy gonelolat vezetett és mozgatott, mig a keresztények a birodalmat 
véget nem érő egyenetlenségekkel fárasztottüle Constantin ugyan att 
mondta: "hogy látszik, miszcrint valódi egyet{rt~s és gyöngéd sze
retet uralkodik köztök"' (Discorsi c. 23) j de én nem hiszem, hogy 
más észrevette volna az igazhivők egyesii.lésének ezen megindító lát
ványát. A pogányok ezen fcns(ibbsége, az eg}etlen, melylyel valaha 
ellenfeleík fölött dicsekedhettek, nem annyira az ü bölcseségöktöl, 
mi.nt inkább az érdekek természetétől eredt, mellyekért kiizdtek. A 
küzdelem kimenetele mindinkább közeledett, a pogányok összetar
tásas a keresztények egyenetlensége egyaránt- növekedtek, elany
nyira, hogy szent Ágoston nem minden fájdalom nélkül arra hatá
rozta magát, hogy a hiveknek ubl.nzáRra méltó példa gyanánt Hin
tesse föl a pogányok c tekintetbeni magatartását. 

"Nekik (mond sz. Ágoston IX. 328) sok hamis istenök van, 
nem egy és igaz; s mégis egyek maradnak, mig mi nem tudjuk fen
tartnni az rgyetértést. Sőt mi több, a pogányok egy sereg istent 
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tisztelnek, kik nem csak hamisak, de egyik a másiknak ellensége: 
Hercules és Juno gyülölték egymást; mindkettö halandó volt, s a po
gányok templomokat emeltek mindkettönek, imádták egyiket és a 
másikat, meglátogatják Junót, meglátogatják Herculest, s békében 
élnek olly istenek alatt, kik egymást gyülölik. Mars és Vulkán gyülölik 
egymást, s bár ez utóbbinak oka van erre, azért nem tiltja meg tisz
telőinek, hogy ne menjenckMat·s templomába, 6s a pogányok egyaránt 
tisztelik mindkettöt. Ha isteneiket követnék! gyülölnék, egymást, mig 
ellenben Mars templomából békében mennek Vulkánéba. Nagy aljas
ság; dc nem félnek, hogy a férj megharagudjék, hogy ha hozzá 
mennek a csá1itó Marstól; egy szivök van s tudják, hogy a templo
mok falai helyeikből nem mozdulhatnak. Oh testvér! térj az egy
ségre! Mi csak egy Istent imádunk, és soha sem láttunk egyenetlen
séget uralkodni az Atya és Fiu között." 

Szent Jeromos leírván a bunnok pusztitásait, hozzáteszi (t. IV. 
p. 661): "Azon időben köztünk az egyenetlenség uralkodott s a 
belső harcz roszabb volt a külsönél." 

Ágoston és Jeromos csak a nagy eretneltekről szólnak, kik által 
az egyház akkor báborgatva volt; az egyetértés azonban még az 
orthodoxok kiizi5tt scm volt feltalálható, s az egyenetlenséget fontos 
okok szülték. Joggal jegyeztetett meg, hogy az egyház alkotmánya, 
melly az apostoloktól Constantinig democratiai volt, késöbb aristo
cratiaivá változott (Plank I. k. 68 l.), melly változás könnyítette a ke
reszténység megállapadását Európában s megerősítette a hatalmat 
Ázsiában, de nem fejlődhetett anélkül, hogy meg ne sértse azon hi
vek éruekeit, kik nem tartozván a clerushoz, teljesen semmire bitték 
magukat leszállitva. A clerus gazdagsága s uralkodó szelleme a pana
szok és szemt·ehányások mindennapi tárgyát képezték: a pogányok, 
kik azon "virorum gentilium catena"-t képezték, mellyröl szent Am
brus szólt (V. k. 113 l.), izgatták az együgyü hivek féltékenységét a 
püspükök és áldozárok ellen, valamint szitották az eretnekség szelle
mét s izgattlík az elégedetlen keresztények rosz hangulatát •). Más 

') Themi~Lius, l<i ruiud~:n vallást egyaránt jónak tekintett, Valensnek egy 
könyvet ajánlott , melly 11 keresztényeket megnyugtatandó volt egyenetlenségök 
következményei iránt, kimutatván , hogy a pogányok között nagyobb egyetértés 
uralkodik. Sozomenes VI. 36. Ezen bölcs l>étségkivül csak a vallások egyforma
ságáról akart ~zólani, melly a pogányok között sem nem létezett, sem nem létez
hetett. Én csak a kereszténység elleni cselekvési eszközök alkalmazásában fen
fo.llott egyetértésre czélzok ; s minden mn tatja, hogy ez nem szünt meg a régi 
v&lll<R védííinél. 
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éles fegyverek alkalmaztattak azok ellen, kik az egyház iránti tör
hetlen hüség ritka példáját adták s kikben a nagyravágyás teljeRen 
hiányzott. 

A ,.,t·osz nemesség", miut szent Agoston (X. k. 309 L) nevezi, 
:1. kötelékek mioden erejével ügyekezett a. hamis istenek oltáraihoz 
fűzni miodazokat, kik születés, érdekek vagy érzület folytán hozzá 
tartoztak : a e kötelékek a negyedik század vége felé nem lazultak 
meg. És az akkori történet kiilönös példáját tátja elénk azon zsar· 
uokságoak, mellyet a pogányok azon patriciusok ellen gyakoroltak, 
kik azon gondolatnak mertek engedelmeskedni, hogy a századtól el
térjenek. Lássuk tehát. 

Pontius Merop!us Paulinus Róma legjt:'le~L senatot·ainak egyike 
volt, ki nagy tekintélynek örvendett oem kevésbbé erényei s észte
hetségei mint szülctése s gazdagsága folytá1~. Paulinus galliai prae
fectus practot·io fia volt, Ausonius költi.l által neveltetve s általa Gra
tian császárnak ajánltatva, 378-ban helyettes consullá lett; már Cam
paniának kormányzója volt, több fontos hivatalt viselt ltaliábnn, 
Spanyolországban s Galliában, midőn szent Ambrussal s más püspö
kökkel folytatott néhány beszélgetése, s nem tudni milly kellemetlen
ségek, meggyülöltették vele a viselt méltóságot s megérlelék keblé
ben azon elhatározást, hogy a pogányságot odahagyja; minek foly
tán Rómából távozott a rövid idő mulva fölvette a szent keresztséget, 
valószinüleg 389-ben. 

Elképzelhetni, milly nagy öt·ömet szerzett a keresztényeknek 
illy hóditás! a püspökök szerencsét kivántak egymásnak és hálát 
adtak Istennek; szent Ambrus egyik püspök-barátjának irja, hogy 
bámulja azon bátorságot, mellyel egy fényes származásu férfiu Krisz
tus vallására tért (Ep. 30. t. V. p. 259) ; szent Ágoston írja Paulinus
nak, hogy azon időponttól fogva minden keresztény az ö testvérévé lett, 
látni akarják öt, beszélni vele, hogy jobban csodálhassák (Ep. 32. 
t. II. p. 4 7) ; s Licentiushoz fordulva mondja neki: "Menj Campa
niába (Paulinus Nolában lakott), tanuld ismerni Paulinust, Istennek 
ama szent szolgáját, ki anmíl nemcsebb szivvel mennél alázatosabb, 
lemondott e világ minden fényéről, hogy viselje Krisztus jármát" (Id. 
p. 56). Szent Jeromos, ezen t Mártoo, Suipiti us Severus, mindnyájan 
vezérharczosai a kereszténységnek bizonyitják örömöket és bámu
lásukat 

Ha a keresztények nem titkolták ezen megtérés feletti örömü· 
ket, nem kevésb nyiltsággallépett föl a pogányok boszankodása. Két
ségbe kezdték vonni Paulinus megtérését mint hihetlent. "Feltehető-e, 
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rnondák (Ambr. t. V. p. 2!19), hogy azon családból,azon törzsből egy, 
olly jellemekkel, fényes ékesszólással tündöklő férfiu a senatust oda 
hagyta s egy nemes há:r.nak örökségéről lemondott volna?" S midőn 
erről többé nem kétclkedhettek, gyalázni kezdték: Paulinust, tettét 
i n d i g n um fa c i n u a-nak bélyegezve j s szent Ambrus igen he
lyesen előrelátta a pogányok dühét, mellyet az ö barátjának megt.é
rése okozni fog: "Mit fognak mondani, ha megtudják ?" 

Paulinus, rokonai s barátainál gyülöltté lőn, kik a régi vallás 
érdekeihez rBgaszkodtak: a "procax et maledica lingua gentilium" 
(Jeromos IV. 2. p. 622) hegyezte magát ellene, visszavonták magn
kat tőle mind: védenczei, a szabadosok, még rabszolgái is mintegy 
megszakítottnak tekintettek vele minden viszonyt. Ime egy minden 
tekintetben jeles senator, mivel a császárok esküjéhez, a köztársaság 
törvényeihez és saját lelkiismerete sugallatához alkalmazta magát, a 
római társadalom közepett egé!lzen elszigetel ve látta magát, hol a 
családi s osztályi kötelékek a polgárokat olly azoros viszonyba hoz
ták, mcllyct fölbontani annyira nehéz volt. Nyolczvan év mulva Con
stantin megtérése után egy senator áttérése még képes volt fC!inge
rdni a rómaiakat s mély benyomást előidézni Rómában. 

Az igazságtalanságok és keserüségek azonban nem vettek erőt 
Paulinus lelkén, ki Istentől hivatottnak érzé magát, hogy közremü
ködjék a nagy, munkában, mellyet választott férfiak kezei vittek 
v(~ gbe; szent Agostonnal azt mondá (t. ll. p. 305) : "Ha szép és nagy 
Jolog méltóságainkat a történelemben följegyezni, mennyivel dicsö
ijégesebu és szebb a lelek és sziv tisztasága által ldtünni ?" Mindaz
által nem maradhatott érzeketlen első barátai ismételt támadásai 
iránt, s azon szelidségteljes megnyugvással fájlalá azokat, melly csak 
a gyülölni nem tudó lelkek tulajdona: "Hol vannak testvéreim, ro
konaim? hol vannak rP-gi barátaim? hol azok, kikkel egykoron él
tem·? Én eltüntern előttök j ismerrtlenné lettem fivéreimnek, isme
retlen anyám fiainak. Barátim s azok kik oldalamnál voltak, vissza
huzódtak j s ha engem látnak, nem állnak meg többé, mint egy rl.l
gadó folyam, mint a hullám, melly rohanva elsiet j ugy látszik, hogy 
én reájok zava•· tárgya vagyok s hogy pindn tk hozzám jőni" (p. 181). 
Saj>tt fivére elhagyta öt s az előkelők lármáztak ellene örült és aljas 
kifejezésekkel, valláaosságát örültségnek nevezve. 

Szivének leginkább fájtak mcsterének és barátjának szemrehá
nyásai, azon jeles költőnek, ki egykoron lépteit vezérlé a tudományok
ban és a méltóságok pályáján. Alig értesül Ausonius az ö szándéká
ról, azonnal ir Paulinusnak, ráveendö öt, hogy hagyja oda Spanyol-
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országot, hová visszavonult, s térjen vissza Rómába, ,,sedes dignitatis 
senatoriae"; s nem is tudja elhinni, hogy az ö barátja egy kis tarto
mányi városban eltemesse eszét és dicsőségét, s megtagadja a vele 
folytatott léha levelezést, mellyben máskor annyira gyönyörködött 
(Ep. 23. 24. 25. p. 675--698). Illyenek voltak a főbb pogányok j 
nem ismerték a szellem és sziv izgatottság át, melly akkoron a vilá
got zaklatta; s olly keveset hittek a meggyőződés erejében s a lelki
ismeret hatalmában, hogy hatalom nélküli rábeszélésekkel vagy 
gyönge szemrehányásokkal visszavezethatni hitték a hazugság oltá
raihoz azokat, kik tőlök eltávoztak, mintha az igazak szeszélyböl 
vagy szórakozottságb ól tértek volna az igaz valláshoz. 

Ausonius megkisért minden utat, mcllyről hiszi, hogy Paulinus 
szivéhez vezet j egy boldogan töltött idő emlékeit, a hosszu ideig foly
tatott levelezés szaretetét, mind fölhozza, semmit sem feled j végre 
tekintélyének erejével könyörög neki: 

..... Ego sum tuus altor, et ille 
Praeceptor primus, primus largitor honorum, 
Primus in Aeonidum qui te collegia duxi. 

l 

Mindezekre Paulinus ekkép felelt (p. 259): "En el akarom 
hagyni a világot s kincseimet, mert félelt, nehogy ezen élet szeretete 
és gondjai akadályozzanak engem magam eWkészitésében Jézus 
Krisztus borzasztó ítéletére. Nem gondolok vele, hogy gyönge szel
lemnek tartanak azok, kik más magatartást kiivetnek, csak az 
enyimet a legfelsiíbb bölcseség hagyja helyben." 

A pogányság belátta, hogy nem diadalmaskodhatik többé Pau
linus lelkén s felhagyott a hasztalan kisérletekkeL 

Pammachius senator, Gracchus, ki az e nevü jelesekt/H származ
tatta magát, Cajus Posthumus Dardanus, ki Galliának praefcetusa 
volt s kiről szent Jeromos mondá, hogy: "c h r is t i a n o r um n o b i
lissimus, nobilium christianissimus" (t. II. p. 606), 
Paulinussal a négy legnevezetesebb férfiu volt, kik akkoron a pogá
nyok részéről áttértek. Áttérésök részletei ismeretlenek előttünk, 
sem azt nem tudjuk, kellett-e nekik is, mint a nolai püspöknek a po· 
gány párt haragja ellen küzdeni. Gracchus , hogy érdemessé tf•gye 
magát a keresztségre, néhány heves keresztényből alakitott eRnpat 
élére állott s Mitras barlangjának kirablására indult j ez tette öt az 
uj vallásban nevezetessé , mint nevezetes volt a régiben nemessége 
által. 

Paulinusnak, jóval megtérése után, mi!lön erényei öt a legma
gasb polczokra juttaták1 egy uj megtértet kellett bátoritania s vigasz, 
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talnia, kit rágalmazlak, mivcl a bálváuyokat odahagyta. Apra, gaz
dag, bölcs, ékesszóló férfiu 1 kit bölcsesége s tudománya miatt 
nagyrabecsültek, már gyermekkora óta barátja volt Paulinusnak j 
késöbb ennek tanácsai által bátorítva 40 O- ban megkeresztelkedett. 

Paulinus ekként ir neki (t. VI. p. 214): "Örvendek állhatatos
ságodon, és hogy elvetetted azon bölcseséget, melly et Isten nem he
lyesel, s jobban szeretsz élni Krisztus szerény tanitv ányaival, mint a 
világ tudósaival. Ők gyülölnek téged, mit nem tennének, ha nem 
volnál igaz tanítványa Krisztusnak, miután a világ csak azokat gyü
löli, kik irányában idegenek vagy ellenségei. Boldog szerencsétlen
ség nem tetszeni nekik Krisztussal! Féljün~ azok szeretetétöl, kik
nek vele nem lehet tetszeni. Igen tisztelt testvér, nem ok nélkül di
csekszel s mondod magad megelégedettnek : most valódi keresztény
nek tekintheted magadat 1 miután azok, kik szerettek, gyülölnek s 
azok, kik félnek tőled, megvetnek. u 

Apra nagy haladást tett a vallásban, tullói püspökké lőn s ma 
az oltárokon van. 

Ime, ismerjük a pogányság által azok ellen használt fegyvere
ket, kik elhagyták ügyét; és valóban nagy jellemerővel kellett birni 
s határozottan megvetni tudni a világ érdekeit, hogy valaki szembe 
merjen szállni az üldözés ezen uj neme ellen, mellyet a régi vapás 
még a család menhelyének szentélyébe is be tudott vinni. Csak a ple
bejus, ki a rágalom tiszteletére nem számíthatott, lépett zaj nélkül a. 
keresztény társadalomba. 

Nem lehet állitani, hogy szent Paulinus nagylelküsége sok utáo
zóra talált volna j csak igen kevés patriciuS' hagyta oda a méltóságo
kat és kincseket, hogy a kereszténységre térjen, mig mások számo· 
san, a tévely járma alatt maradván azon reményben, hogy az aristo
cratia kedvezményekben részesitendi, folyvást erőiköd tek azon vallás 
ellen, mcllyet már saját belső surlódásai is gyengitettek. Milly befo· 
lyást g,:takoroltak a régi szokások a hatalmasak szellemére, láthatni 
Licentiu~>ban, a pogány al'istocratia fiatal sal'jadékában, ki egy ideig 
kalandozván a keresztény utakon, ismét visszatért a pogányság ke· 
belé be. 

Licentius Rpmanusnak fia volt, egy fó személyiségnek Afrika 
Tagaste nevü városában, ki kereszténynyé lévén, sokáig tévelygett a 
don'atismus hibáiban. Fiának nevelését szent Ágostonra bizta, ki őt 
atyailag szerette, s a vallásnak jövendőbeli h~rdetőjét !'emélte benne 
!áthatni. Licentius Milanóba követte szent Agostont, hol a tudomá.
ny0k és bi:ilcRésr.ct fiatal miivelői között. találjuk öt, kik C ass i c i a-



52~ 

cum-ban (Cassago Brianzában vagy V aresotto mellett) egyesültek, 
hogy mesterök vezetése alatt a legnehezebb és legérdekesb kérJéHe
ket vitassák; azután visszatért Afrikába s keresztényként viselé ma
gát (W ernsdurff, t. III. p. 410). 

Licentius gondolkuzá.sát hidelen megváltoztatta egy haszuntalan 
uk, egy álom, melly neki azt mondta, hogy egy napon con~ul és po
gány p ontifex leend. Ezenkivül nem akarta, hogy veszendőbe mcnjcn 
minden gyümölcse ama század legnagyobb szellemétöf nyert gondos 
neveltetésének; Licentius odahagyá szent Ágostont, Romába !'Íetett, 
hol, álma szerint, annyi dicsőség várt reá, s csakham ar ét·zé n lánczok 
sulyát, mellyeket a pogányság rakott híveire. 

Ő igazolni ügyekszik magát szent Ágoston elött s távollótónek 
mentségét egy házassági szándékban keresi (Á~ost .. t. II. p. M'>). 
Ágoston, ki nem vát·t illy igazolást, midön azt megka~tn., nem mér
sékli haragját s azt üja növendékénck, hogy csak té1:jen vissr-a (p. 
56), Paulinust pedig megbízza, hogy tegyen vele még egy utolsó kí
sérletet, nagy bizalmat helyezvén annak szavaiba, ki nagyobb méltó
ságokat áldozott fel a kereszténységnek, mint a millyeneket Licl'n
tiusnak álma igért. Paulinus a nagyravágyó ifjuhoz szép versekben 
egy intelmet intézett. 

Másutt czélzást tesz ezen azorencsétlen álomr~:~,, melly annyi té
vedés forrása volt (p. 51): "Oh fiacskám! te elfogod nyerni a kegye
lem koronáját, s akkor consui és pontifex leendesz, nem az álom áb
rándképeinek eredményénél fogva, de az igazságért. Akkoron majd 
Krisztus kinyilatkoztatván isteni hatalmát, elüzendi a hazug képeket: 
és te Licentius valóban consui és pontifex leende~;z, ha követni fo
god Ágoston apostoli oktatásait" 

Licentius nem tette előbbre a Paulinus által igért pontificatust 
az álom hit·detésénél, és minden azon hiedelmet erősíti, hogy vissza 
térve a pogány társadalomhoz, azt többé el nem hagyja. 

Egyedül a nagyravágyás vezette tPhát őt vissza a tévelyhez; 
semmi fontos gondolat nem harczolt lelkében a kereszténység isteni 
tanainak hatályossága ellen: a személyes érdek, fokozva egy agy
rém által, elégséges volt visszavezetni a pogányok Borába szcnt Ágos
ton kedvelt növendékét. Megjegyzendő, hogy a hamis istenek nem 
valamennyi barátai engedelmeskedtek illy szük eszméknek. 

Gyakran okos és látszólag nyugodt személyek jelentkeztek, 
hogy az uj vallás fejeivel vitatkozásokat kezdjenek, mellyek nem 
voltak ugyan ujak, de mégis érdekesek, mivel nem valának fontoB-



527 

ság nélkül, s mivel a negyedik században a pogányok konokul vona
kodtak komoly vitatkozásokba l.JOcsátl(ozni. 

Egy illy vitatkozásnak elemzése megismertetendi velünk a po
gány eszmék jellemét azon idöböl, midön a góthok Rómát elfoglal
ták ; s látni fogjuk, történt-e valami nevezetes változás a pogány szel
lemben azon idö óta, midön Simmacbus hires hitvallomását szcr
kesztette. 

Rómában egyike volt a legjelesebbeknek a Volusian család, 
melly a negyedik században az államnak sok városi vagy praetorianus 
praefectust, proconsult és vicariust adott; fölösleges mondani, hogy 
erélyesen támogattn. a pogány vallást (TiliP-mont, 1\Iem. eeel. t. XIV. 
p. 234). 

Tagjainak egyike fiatal korában Afrikába küldetett procon
sulnal{, rnidön Azent Ágoston Hippo püspöke volt, épen 412 ben. 
Azon remény éb1·edt föl ez utóbbiban, hogy megnyerheti az egyház
nak a Volusianok hatalmának örökösét, s annyival inkább bizott a 
sikerben, mivd Volusianusnak anyja keresztény nő volt s fogadalmat 
tett fiának megtéritésérc. Ez jól be volt avatva· az uj-piatói ta
nok ba, mellyek akkor annyi zajjal hirdettettek, nem többé Alexan
driában, hanem A thenében; tisztelte tianei és apuleji Apollót mint 
olly lényeket, kik az emberek fölött állanak; szóvul, tanítványa volt. 
az akkori ecelecticus bölcsészelmek. Ágoston tanításait gyümölcsöz
tette Marcellinus tribun: a nyugati egyház vezére két levelet intézett 
Volusianhoz, ki Carthagóban lakott, mellyekben biztatta öt, hogy 
kezdjen vele egy vitatkozást: "ScribaE. ut rescribam." Volu&ianus 
vála~zolva a legnagyobb tiszteletet fejezte ki szent Ágoston iránt, 
t i s z t e l e n d ö a t y á n a k , b e c s ü l e t e s é B i g a z s á g o s f é r
fi u n ak, m i n d e n d i cs é r e t r e m é l t 6 sz em é l y n ek ne
vezvén öt; s bölcseségére bizta némell y kételyek eloszlatását Jézus 
Krisztus megtestesülése fölött, mellyeket szent Ágoston sietett elosz· 
latni. Mindazáltal V olusianus nem tárta fel belsejét, gondosan ke
rülte a vitát Ágostonnal az igazi okok felett, mellyek lelkében aka
dályozták az uj tanok diadalát; sokkal jobban szerette kepzelödéseit, 
mintscm próbára merte volna tenni olly vitában, mellyben nem lehe
tett bizalommal a gyözelem iránt. Azonban a tribunussal bizalmasabb 
volt; gyakran vitáztak egymással, és Marcellinus irá szent Ágoston
nak (t. II. p. 7.): "Amennyire csekély eszközeim B szellemem sze
génysége megengedik, mindennap van egy vitám Volusianussal; s 
hátoritva anyja által, gyakran fölkeresem öt azon ürügy alatt, hogy 
meglátogassam." Ezen számos értek~zés után Marcellinus egybeálli-
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totta a megvitatotthárom fókérdést s átküldé szent Ágostonnak. E 
kérdések a következök voltak: 

1. Egyetlen dolgot sem szahad elvetni, mielött rosznak nem bi
zonyult, vagyis amit egyszer helyesen cselekedtünk, semmi esetre 
sem kell megváltoztatni ; 

2. Krisztus prédikálásai s tanai, kitől ered azon szabály, hogy 
roszat nem kell roszszal fizetnünk, egyáltalán nem egyeznek meg a 
köztársaság szakásaival; 

3. Némelly keresztény császár alatt sok szerencsétlenség érte a 
birodalmat. 

Volusianus végre föltárta bensejét: nem a Jézus Krisztus cso
dáiban s megtestesülésében való hit ellenkezik az ö lelkiismeretével, 
hanem a titkos gondolat s a változások riasztják vissza, mellyeket a 
kereszténység a római társadalomba bevezetett. Valamint Simmach us, 
valamint az összes aristocratia, ö is politikai ok ok miatt idegenkedik 
az uj tanoktól; nem támadja meg a kereszténység maralisának tisz
taságát, sem dogmáinak fenségét; de ezen előnyök s az alkotmány 
épsége között, nem maradhat Volusianus választása bizonytalan. 

Észrevehette az olvasó, mennyi azonosság van ezen három tétel 
és Simmacbus előadása között j az eszmék ugyanazok, s alig talál
ható némi különség a kifejezésekben j s azért ugyhiszem nem csa
lódtam, midön állitám, hogy ezen hitvallás keringett az egész biroda
lomban s lett a pogány hit határozott jelszava. 

"Azt, mit egyszer helyesen cselekedtünk (mond Volusianus), 
nem kell megváltoztatni." Ezen mozdulatlansági el v a pogányság 
összes párthiveinek kebelében élt j ismeretes már előttünk a m o r e 
ma j o r um , melly annyira hangzott füleinkbe j hányszor nem hal
lottuk mondani a pogányoktól ellenfeleiknek: "Corrumpitis discipli
nam, roaresque generis humani pervertitis." De az ötödik század 
elején, midön a római birodalom utolsó órája közelgett, midőn a régi 
társadalmi elemek, az ujakkal összezavarva, már csak heteragen ve
gyüléket képeztek, még mindig a haza szokásainak, véleményeinek 
s intézményeinek változatlanságáról álmadozni, nem annyi volt-e 
mint a legkülönczebb agyrém után szaladni? 

Midön Volusianus hinni látszott, hogy Krisztus tana nem egyez
tethető meg a respublica szakásaival, az9n véleményben lehetett, 
hogy a nehézség csomajának emlitésével azt kettévágta j azonban a 
pogányok átalában és a nyugatiak különösen a leghamisabb eszmé
ket terjesztették négy század óta a kereszténység felől (Bernmeister, 
P c e r r o r i b u s h i s t o r i c o r n m g e n t i l i u m i n r e b u s s a-



'·'r 1 fl l' e c c n sc n dis. Swobaci 1(88): nem láttak egyebet ezen 
vall:isban miut bizarr, megmagyarázhatlan, zavart bölcsészi rend
szert, melly lrgföicbb néhány gyönge széllern kíváncsiságát képes 
kielégíteni (C o n fus a a p u d n os ess e om n i a p h i l os 0 p h i 
g e n t i l ium j u d i c a n t. Gaudentius, p. 18); Volusianus eröfeszi
t<·sr-i csak nyomorult ellenvetések voltak, sa keresztény moral ezek
nél ~okkal nerneRebb és fenségesebb volt. A szerencsétlenségben 
való mcgnyugv1í~, az alázatosság, a bántalmazások mrgbocsátása olly 
erények, m<dlyeket a pab·icius nem képes megérteni, sem tényleg 
m'm lehetett volna azokat a római birodalom politikájába beoltani· 
"Hogyan·~ moTHlá Volusianns, engerljünk mi tehát ellenségeinknek? 
l\pm fogjuk mi éreztethetui a háboru ostorát azon néppd, melly a 
római tm·tományokat cl fogná pusztítani?" Világosan kitünik itt, 
hogy a rómaiak nem tudtak oda fölemelkedni, hogy megértsék az 
egyetemes moralis bcc~ét, s a pogányok azon szokása, hogy a ke
resztény vallást csak a birodalom politikai állásához való közvetlen 
viszonya ut:in itélték meg, itt egész meztelenségében mutatkozik. 

A rni azon sz<'rcncsétlenségeket illeti, mellyek a birodalmat 
tiiLb ke1·csztény fejr.clelem alatt érték, nincs mit ahhoz adnunk, mit 
crriíl mondtunk, s dég mr>gjr.gyeznünk, hogy ezen állitás a pogányok 
~zájúban eriJs és szokásos érv ktt (general is conquestio ), kik okosko
dásaik ban előnyiikre tudták forditani az akkori szerencsétlenségeket 
s a dJJnai alkotmányt világosan felforgató tételeket, mellyeket azon 
icliíbrm sok cgyházfii hirdetott 1). 

1) I~y ,,zrut Pnulin11~ iigy,•kszil< leboszélni a keresztényeket a katonai 
szolg'idalról s a h{Lzas,ftgrr'>l; rgy tisztn,,k, hogy r!Lhirja. öt a szolg:l.latb<lli kilé
pé.>rr, ir ja : qni rnilitat gladio, 71!01'/Ís minister est (Biblioth. Max. VI. 234, 235) ; s 
mintha mÍ>g rgy bálványimádó császár ulatt s az üldözések koráb:m beszélne, 
;,métli az els ö k"rcsztényck szavait: Deus ve1·us, dominus imperator aelernua. Söt 
tovább mrgy, s reábirni akarván barátját, hogy mondjon le a világról, l'sipös gu
nyorrnl sz61 a házasságról s az általa előidézett természetes kötelezcttségekröl. 
"Am<'nnyire kedvcsPk nl'kiiuk a földi szenvedélyek , (mond p. 235), annyira fá
ra~zt:m:>k s kinaznak benniinlwt. A ki nöR, szrretné, hogy gyermekei legyenek; 
ha v:mnak, fél, hogy elveszti azokat; ha nincsenek, panaszkodik o. magt.alanság
rfol. Midőn átcngPcli magát n test szenvcdélyeinck, lelke nem élvez nyugalmat; 
szcreti azon clolgokat, mcllyck neki tet•zcnek, cle fél, hogy elveszti, vagy mc
lJ(•kiilni o'hajt azoktól, m~llyek terbére vannak, s igy mindenképen ki v"n téve a 
nyomornságnnk. Szcrcncsétlcn, ki egy jó not veszít el, de még szercncsétlenebh, 
kinek rosz neje van; ezen két szcrencsétlenség között legjobb egyiknek SPm 
!<·nni ki magát. Épngy van n gyermekekkel , hogy a sziilök soha sem eléged~t
t"k wli>k ; n.'·mrllyikPclt n legjobb gyermekei vannak, s fél, hogy elveszti i>ket; 

\ll. 34 



530 

Volusianus ellenvetésci mindazáltal, mellyek az i:í és harátai sze
meiben erősek voltak, rrmtatják a pogány tanok erőtlenségót j maga 
ezen patriciusnak zavara és vonakodása a vitatkozástól, mutalják, 
milly nehéz volt a pogányok helyzetének védelme. Honnét, ha uem 
a régi vallás dogmáiban való csekély bizalmuktól E'redt azon makacs· 
ság, mellyel a vitatást mindig olly térre vitték, mcllyen tényleg nem 
lett volnn helye? A morálnak egy csodálatos rendszere sa legtisztább 
spiritualismusnak dogmái tárulnak föl eliíttök: s ök egy szükkcblü 
politikából, pillanatnyi érdckeltböl, vagy olly hagyományos eszmék
ből meritett érvekkel felelnek, mellyek még azt sem engedik meg, 
hogy értékök megbecsültessék; fülkiáltanak, hogy merénylet követ· 
tetik el a köztá1·s aság ellen s hogy a góthokkal és vandalokkal E-gyet 
értenek: és annyira vakok, hogy nem veszik észre a fontos engedménye· 
ket,mellyeket a hitelvre vonatkozó összes kérdésekben a kereRzténység
nek tesznek j nehézség nélkül megengedik az egy lsten létezcsét, kinek 
az ö istenségeik csak szolgái ( Oro!'ius, t. VI. 1) j Jézus Krisztus ne· 
kik többé nem csaló, nem magus, hanem c x c e ll e n t is s imus sa
p i e n t ium (ld. t. III. l R) j ott soka! megcngcdnck, hol nem kellett 
volna flemmit engedniölt j s olly téren vcszekosznck, hová a keresz 
ténység csak könyörületböJ követi öket. 

VaJaki azt mondá, hogy a pogány véleményeknek ezen, kü
lönben gyönge hajlama a kéresztenység vallásos eszméihez való kö · 
zeledésre egyszersmind szelidité azok különcz és ártalmas jellemét 

azok pedig, kiknek nincsenek jok, jo\,ban szrretnék, ha nem is lennénPk gyerme· 
keik." Igy z!lrja levelét: .Disrumpe omnia vinela tua." 

A pogányok gondoskoritalt, hogy ezen intelm~k"t föltiintessék s thmaszul 
használják a kereszténységnek tett szemrehányásaikhoz, zajt iitvé11, hogy ezen 
vallás a családi köteléket széltépni törekszik s hogy megférhetlen bimnelly ne
mével a társadalomnak. Szent Ágoston jól látván, mir,, haszuálhatn!tk fel a pú· 

gáuyok ezen elveket, mellyek csak tulzáRaikban V"ltak vcszélyr:s•·k, ii;cye· 
kezett mPgmutatni , hogy 1\Z evangelium nem tiltj11. meg sem a fq;yvprviselé<t, 
sem " közhivatali szalgálatot, de becsületeR hivatalnokokat és fizetú,;ijldwl mr-g

elégedett katonákat akar. .Azoktól, rnonol (t. IL p. 10) 1 kik azt ftdilják, hugy 
Krisztus tana ellenkezik a respublicávo.l, azt követekm, hogy olly lw.tonákuól 
álló hadsereget adjanak nekünk, mint a ruillyenclwck üket ugyanazo u tan akarj :c; 

adjanak nekiink olly tartományi hatósí1gol<at, férjdwt, nöl<et, szülííket, fial<at, 
gazdákat, rah•zolgákat, királyokat, birákat, arlósnl<at, adószedöket, mi11t a rnily
lyeknek lenni Krisztu~ tana parancsolja. Ki mcri al<knr mondani, hogy vallá· 
sunk a köztársaságnak ellensége? Süt ki fog félni elismerni, hogy az állam üdve 
jouban lenne biztositva, mihelyt engedne a mi intelmeinknek "/•' Illye:11 vult a va· 
Jódi kereszténység szelleme; de nem fogta föl vulamenuyi sz<mt atya azt ol!y 
jól, mint szent Ág-oston, a a véleményelt eltérése meré~zszé tette o. pogányokat. 
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(:\loshein1J de studi•1 ethni.:. ~- IX. p. 354): én azonban azt hiszem, 
(,ogy n té\·elynek az igazság felé való ezen önkénytden mozgása a 
k•To;;zténység halad:bának A n pogány vallás fejei ügyetlenségének 
bizonyitékaul szolg:il, kik nem volt<J.k képesek legfőbb é1·dekeiket 
YétldllJC:t~ni; vall:i.si jobbulás csiráját keresni benne szerintem annyit 
tes:t~ mint eredmény nélkiili okot fölfedezni. 

Azonban scm képesség, sem ügyes~;~ég, sem nagyobb ravaszság 

nem lett volna többé elégséges a pogányság megmentésére. A keleti 
lJirodalom pogányai s kiiliiniisen az alexandi'Íai bölcsészek, kik a ke· 
resztc{nysé·g ellen tisztán dogmaticus harczot folytattak, háborgatták 
ugyan és fárasztotHk, de nem ta1·tóztatták azt többé fel haladásában. 
Az egyházfiikkel folytatott viláikban nagyobb szenvedélyt és heves
sógd tn nusitottak mint nyugati te11tvéreik; az uj vallás lényegének 
YÍtatás,íha io belebocflátkoztak s nem használták fegyverül a biroda
J.,m politikai érdekeit; elvetették a keres:dénységet, mert ezen val
l:is nek ik hamisnak és rosznak tet;;zett, s minden tekintetben a hel

hn cuitus alatt áll1ínak tekintették; s ez oknál fogva, ezen nevezetes 
kiizdclembcn sokkal szabaJabb és természP.tesb ügyességgel bírtak, 

mint a llyugati pogányok; az eredmény mindazáltal semmivel sem 
volt jobb. 

Itt sz ilkségesnek ta1·tom szembe állitani a szent Ágoston és Vo
lusiauus között folytatott vitatkozással egy mást, melly Syriáb~n tör
tént ugyanazon idöben két görög között, kiknelt egyike keresztény, 
a másik pedig pog:íny volt, hogy megitélhessük, milly különbözö 
szempontokból fogták föl a keresztény vallás ellentelei a poly
theismust. 

A Bollandisták az ö vastag gyüjteményökben foljegyezték éle
t8t bizonyos Alexander kon~tantinápolyi apátnak, ki alapítója volt az 
Acemeti szerzeteselmek (15. jan. t. I. p. 1019), habár az egyház nem 
vette öt fel szentei közé (Tillemont, Mém. eeel. t. XII, p. 491). Ale
xander, miután sok évet töltött visszavonultságban, az evangelium 
prcclikálásáiJOz kezdett, Az egyetlen körülmény, mcllyet prédikálá
sáról t!tdunk, egy Rabula nevezetü kormányzónak s azon városbeli 

pogányoknak megtéri tése, hol ö lakott; a város nincs megnevezve, de 
l\Iesopotami:íban volt az Eufratestől négy nap járásnyira 1). 

, 1) Tillernont J p. 493, némileg kételkedik ezen vita hitelességében. Meg

jegyz'""• hogy 1\Z elbeszélést szent Marcell tartotta fenn nekünk J Alexandernek 
tanítványa s miut az Acemetusok feje, mksod•k utóda; és ha nem is lenne min
llen r~szletében pontos, legalább elénic tünteti az akkori idők véleményét s kiilö-
nösen ~zent MarePllr\t; • PZ nel<.ünk el~g .. 

34*" 



Alexander egy pogány templomot lrromboltatv:in s fölégettet 
vén, az emiatt megboszankodott Rabula kövctke:;dilrg feneli meg iít 

ezen eröszakos tetté1·t (Bolland, p. 1 022) : 
"Te leromboltad a mi isteneink, ami urniuk templomát. Nem 

csak a népet, de bennünket mindnyájunkat cl akarsz csúhitani. s ma
gadhoz hasonlóvá tenni, hogy legyünk mi is szentségtörök s mrgvr
töi az isteneknek, Nyilatkoztasd ki tehát az igazat: milly remény 
táplál titeket keresztényeket, hogy Yakmnöségtekf!t ennyire üzitek, 
mintha a haláltól sem félnétek ?" 

A l e x a n d e r: "Mi nem vetjük meg az (·]etet, mint te álli tod, 
de várva az örök életet, t:mulunk etWI megszalindulni, mind mon
datott nekünk: ki el fogja életét veszteni ezen a vil:ig•m, az meg fogja 
azt találni a másikon." 

R a b u l a: "Mit reméltek tehát? hová lesztek, ha e világból 
kimultatok ?" 

A l e x a n d e r: "Mi tetteinkkel mutatjuk meg e f'zavak hatal
mát azokna!~, kik az igaz~ágot ismerni akarj:ik, s nem folyamodunk 
mint a pogányok mcsékhez és hiu beszédekhez. 

R a b u l a: "Ami engem illet, hajhmcló vagyok levern i minclazon 
bolondságokat, mellyekkcl te nem csak köztünk zavnrt c::>inál!'z1 ha
nem még isteneinket is megvetéssei akarod illetni." 

A l e x a n d e r: "Én pedig megismertetem veled a mi Istenünk 
hatalmát s a mi vallásunk titkait." 

Erre Alexander fölnyitotta a szent könyveket s a pogány Ra
bulával vitatkozást kezdett, melly félbenszakitás nt~lkül egész nap és 
egész éjjel tartott. Minden oda mutatott, hogy az igazság diadalá
val fog végzödni, midön Illés csodájának clöadása alkalmából Ra bula 
egyszerre fölkiált: 

"Mindezen dolgok mesék, s a ti vallástok nem egyéb mint llle
sék szövedéke. Én neked testvérileg azt tanácslom, jer veliink meg
ülni a mai ünnepet s áldozz isteneinknek; ök nagylelküek, meg fog
nak neked bocsátani s elengedile a büntetést azért, mit ellenök vétet
tél, miután vétked tudatlanságból ered." 

A l e x a n d e r: Ha Illés idej ében léteztek az istenek, miért 
nem hallgatták meg a hamis próféták könyörgéseit és nem kiildtek 
le tüzet oltáraikra? Illés, Isten szolgája, egy mnga volt, és mégis az 
isteni erő segedelmével mindnyáját megsemmisítette, s 111Ínt:tn azt 
kerte Istentől, hogy az emberek makac~ságának büntetésC>iil ne esnék 
az esö, három évig és hat hónapig egy csöpp viz nem hullott alá, 
mignrrn az Ur megkönyiiriilvén, enyhíté szolgájának szigorát s bocsá-
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nato t parancsolt, hogy teljesítse esküjét s imádkozzék az emberek ér
dekében. 

R a b u l a: Ha ez igaz 1 ha illyen a te Istened, ha. meghallgatja 
szolgáinak imáit, két·d öt, hogy küldjön most tüzet az égből 1 B ha ő 
megballgat téged, én kijelcntendem, hogy nincs más Isten a kereszté
nyekén kivlil; kiilünben a mi a ti könyveitekben foglaltatik, hamis, 
miutún te is magad Isten szolg1íjának nevezed. 

Alexander életének írója elbeszélé a csodát, melly Rabulát a 
mcgtérést·c határozta. 

Nagyon világos a rendkiv ü li küliinség, me ll y köz te s Volusia
nus küzütt volt. A római patriciust nem lehetett megtériteni, hacsak 
meg nem vál sziiletési eli!itéleteitöl, az osztály érdekeitől, s összes 
politikai nézeteit/H: e megválás nem lehetetlen ugyan, miut ezt szent 
Paulinus példája fényesen bizonyitja; de hány titkos és élénk érze
lem ellen nem küzdött ellene? Mit felelltettek tényleg a keresztény 
atyák a személyes érdek s a római biroua.lom politikai tanaiból me
ritctt kérdésekre? Hogyan bizonyítsák, hogy egy uj vallás nem vál
toztatja meg az állam törvényeit és szokásait, nem érinti szükségké
pcn az eszmék, szcnvedélyek és érdekek egész seregét? 

A pogányok, kik Rabula példájára beleegyeztek, hogy a szent 
könyvek ol vastassanak s az azokhan foglalt tanok felett vitatkozásba 
bocsátkoztuk, csakhamar fülvilágosíttattak s meggyözettek; föléb
redtek, ugy szólván, azon gyülületből, mellyel az uj vallás iránt vi
seltettek, c;;odálkozván afelett, hogy olly sokáig tudtak a tévedések 
karjaiban áltnodozui 1). 

Megjegyzendő továbbá, hogy a keleti megtérések, mellyek ál
talában figyelmcs vizsgálat és mély fejtegetések eredményei valának, 
tartósaLbak voltak a nyugatiaknál, mellyek gyakran hirtelen elha
tárzásból vagy át nem gondolt változásból eredvén, vagy rövid tar· 
tamuak voltak, vagy a kereszténység hátrányára nagyon elhuzódtak. 

Láttuk, hogyan hiusuitak meg szunt Ágoston kisérietei V olusi
~musra nézve; a világ hiusága gyözcdelmeskedett. Több sikert ára
~ott az aristucratiával sz en t Jeromos, kiben a bölcseség hévteljes lé
lek érzelmeivel volt párosulva. Nem vágyódott gyors és zajos gyö
zclmekre; valameily elökclö családból egy tagot az igazságnak meg-

') Azon mondalok között, mellycket aquilaniai szeut Prosper szent 
Agoston munkáiból kivont, n követl1czö fordul clil : "Sic sunt, qui coluut idola, 

quomodo r1ui in soruniis vidl!ltt vana. Si autern evigilet auirua ipsorum, io.telli15it 

:{ rjuo facta .~it1 ct non coli t rpwu ipsa fecit." P,tg. 57 ó. 
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nyerni, olly valaminek tekinté, mi megérdemli, hogy bevárja az al
kalmas időt a munka befejezésére; s az akkori idők Szentatyái kü
zől senki sem tudta jobban folfogni a római szoká"ok hataln1át, scm 
nem tudta azokat több ügyességgel megtámadni, mint ö. · 

Kedvesen ecseteli egy patricius család képét, melly a keresz
ténység ölé be térve, megőrzi teljes tiszteletét a család ösz feje iránt, 
ki a hamis istenek pontifexe maradt; a béke, me Ily ezen szent csa 
Jádban uralkodik, az öreg szelídsége, ki mosolylyal hallgatja a kö
rülötte zengedező szent keresztény énekeket, - bümulatos egysze
rüséggel van elénk állitva. A pontifexet Albínónak bivták; neje s 
gyermekei mind áttértek a kereszténységre. Ezek közill csa·k Letát 
ismerjük, kir öl sz en t Jeromos azt mondja, hogy legvallásosa b L leá
nya Krisztusban, s kit Tossotius, szent Paula fia vett nőül, kitiil egy 
leánya született. Ez Paula nevet kapott s kinek sziiletését Leta tett 
fogadalmának tulajdonította. Meghal:ilozván férje, ki sok ideig az 
aristocratiának az uj vallást legjobban ellenező tagjai közé tartozott, 
maga szabadon rendelkezhetett leánya jövője iránt, amiért is elha
tárzá magát öt Istennek szentelni, s szent Jeromoshoz fordult, hogy 
kikérjeaző itéletét. Jeromos De institutione filiae ezimü 
hires levelével felelt, mellynek bevezetése mutatja, milly küriiltckintö 
volt ö kisérleteiben, milly mérsékelt reményeiben, s milly gondos nz 
eszközök rnegválasztásában. "Pál apostol (mond ö) írván a korinthi
aknak s szent fegyelem alá akarván hajtani egy még remiezetlen 
egyházat a többi között a következőt ajánlja: - Ha egy nőnek po
gány férje van s ez beleegyezik, hogy együtt lakjanak, a nilnek nem 
illik öt elhagyni. A keresztény nil megszcntcli a pogány férjct, R a 
pogány nö megszenteltetik a keresztény férj által : c nélkül gyerme
keitek tisztátlanak lennének, mig igy tiszták. - Ha valaki attól tart, 
hogy a mester ezen engedékenysége meglazitja a fegyelem kötelé
keit, csak tekintse atyád házAt, azon jeles és tudós férfiuét, ki a sö
tétség utain vándorol, s érteni fogja, mcnnyirc képes az apostol ta 
nácsa kárpótolni a gyümölcsök édességével a gyökerek kcserüségét 
s a gyöngc ágakból kellemes balzsamot esepegtetni. Tc vegyes b,í
zasságból születtél; W led és az én ked ves Tossatiusum túl szülctett 
Paula: ki hitte volna, hogy Albinus pontifex unokája egy vórtanu
nak tett fogadalomból fogna szülctni, s hogy az ö nagyatyja moso
lyogva fogja egykoron hallgatni, midön ajkai Krisztus a ll e l u j ú
j á t rebegik ? ki gondolta volna, hogy amaz öreg kebelében az Is
ten szüzét fogná táplálni·~ Nagyok a mi reményeink és eredmé
nyeink ! Egy szent és hivő család mcgszentel egy pogányt. Kit a 
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gyermekek és unokák keresztény koszoruja övez, az már a vallás je

löltje. Részemről azt hiszem, hogy maga Jupiter is kereszténynyé 

lenne, ba illy csatíJja volna. Kegyed vállat fog vouitani, mosolyogni 

fug levclemen, engern esztelennek s haszontalannak fog nevezni: 

épugy tett k•·gyccl fé1je, mielött az igaz vallásra tért. A keresztény 

nem születik, de le:>z. Az aranynyal megrakott capitoliumot por födi j 

Róma összes templomait pókhúlúk lepték el; a város kifordul alap· 

jaibúl; néplJUllámok vonúlnak el Róma beomlott templomai előtt, 

hogy n vértanuk sirjaihoz zarándokoljanak j ha a bölcseség nem ve· 

zet a valláshoz, kényszeritsen erre legalább a szégyen. Leta, Jézus 

KrisztusLan legvallásosabb kedves leányom, én mondom neked, 

hogy ne aggódjál atyád üdve miatt; a megtérés soha sem késő." 

Azután egy nevelési rendet jelöl \;.i a fiatal Paula számára, s 

neru feledi ajánlani az anyának, hogy "midön l1ítni fogja nagyatyját, 

vesse magát ölébe, karolja át nyakát s ének elj e neki ll z a ll e l u

j á t." Milly finoman szőtt családi összeesküvés ez az agg pogány 

pap lelkiismerete ellen! Nem volt e helyesebb megengedni ezen ve

gyes házasságokat, mellyek a kereszté-nységre előnyösökké váltak, 

111Íntsem gyalázni azokat, mint szcnt Ambrus tette, midön fölkiál

tott: C a v c, C h r is t i a n e, G e n t i l i a u t J u d a e o fi l iam 

t u am t r a d e l' c? (t. I. p. 239). 

J cromos levclezéséb(;] kitünik, hogy Rómában való időzése alatt 

igen sok magas l'angu hölgygycl volt összeköttetésben. Erényei, sze

lídsége, lángeszének hódi tó kellemei nagyon félelmes ellenséggé tették, 

s a pogányság fejei a rágalom szokott fegyverével nem vihettek ki el

lenében semmit. Kellemetlenségekkel tetézve arra akart:ík öt kény

sz.:riteni, hogy Rómából távozzék, s e tekintetben fel ülmulták még 

azt is, mit elöbb szent Paulinussal tettek. Szent Jeromos nyilváttO

san vád·,ltatott t) mint magus, k1zng, kicsapongó (lubricus); még 

olly hiin gyalázatját is hárituttúk reá, melylyel való gyanusitásra az ö 

magaviselete s(lh;l okot nem sr.olgáltatott s mellybe még szent Pau

lát, Leta anyósát is belekeverték, anélkül, hogy illy mflgas állásu 

matrona szigoru életét az ö igazolására elfogadni hajlandók lettek 

volna. És olly nagy lármát ütöttek ezzel, hogy a dolog végre a ha

tóságok elé került; a vádló tagadta a t·ágalnwt, dc azok, kik a bot

rányban kedvöket lelték, nem fogadt~ik el a rnentséget, s szent Jero

mos 'végre odahag-yta Hó mát. 

1) Non mirum "rgo, mo<d{~ ö (Il. 506), si contr~ we parvulum homuncl

lulll irruuuudae sucs gruuuiau!, 
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A pogányok diadala mindazáltal nem volt teljes j sz en t J cro
most kényszerithették, hogy odahagyja vallásuk sziklafészkét, ele hall
gatásra nem birhatták öt. Koletröl, hova visszavonult, nagy büzgalom
wal folytatott levelezéasel mcgujitá a kötelékeket, mellyek ::1z ö leú
nyait Krisztusban hozzá füzték, s ezek segiiL'k öt, ki a fiiloszlás esi
ráját szórta azon, hatalmára annyira büszke s tévedé-,cihcz aunyu·a 
ragaszkodó aristocratia szivébe 1). 

Az ötödik század elején a kereszténység terjedése folyYást 
akadályokkal találkozott a társadalom felsöbb osztályaiban, dc lega
lább a hatalmasok, kik a pogányságot oda hagyták, hivek rollradtak 
az uj valláshoz s nem botránkoztatták meg a társadalmat hithagyá
sokkaL A senatori családok, mellyek a kereszténysógrc tértek, Rómá
ban nagyonis ritka példáját adták a vallásosságnak és mindcn ke
resztény erényeknek; nem igy volt a köznépnél és a küzépo~z.tály
nál. A negyedik század második felében az erkölcsök nagyon meg
romlottak, elannyira, hogy a nép a vallás választásában a lcgköny
nyelmübben járt lll. Haszonlesésből, kiv:incsiságlu'd, divatból keresz
ténynyé lett s azután az első alkalommal ismét visszatért eWLbi val
lásához. Ez 1 az igazat megvall va, nem volt küziinbüsség, mintán a 
közöubösség azt tanácsolja az embernek, hogy maradjon ::Jz<,n vallás
nál, mellyben született: valóságos athcitimus volt, határtalan rom
lottság, s nyilt megvetése mindennek, a mi szent. Hányszor mm kel
lett, a rosz elharapózása ellen, habár hasztalanul küzdö egyh:'tztwk 
megbánnia azon nagyon könnyü hóditásokat, mellyeket a. tárti~ldalom 
alsóbb osztályaiban tett. Gyalázatosan tu<.latlan, becsület né lk ül i etil
berek, kikben az ajtatosságnak árnyéka sem volt, s kikhez csak a 
legpiszkosabb érdek fét·hetett, jelenlétükkel megfertöztetlék a 
hivek gyülekezetét j ezek azok, kikről a.z egyhúz atyái "ma l i 
christiani, ficti christianiu név alatt emlékeznek, s kik 
ellen olly gyakran hangzik ékesszólásuk. Az eretnekek, a lázongúk 
mindig azokra támaszkodtak, kik csak azért látszottak az egyházba 
belépni, hogy azt nyugtalan szellemökkel kifántszszák, vagy kik c~ak 
azon föltétel alatt maradtak az igaz valláshoz hivek, ha. a keretiztény 
hitbe átvitetik egy sereg babona, melynek befolyása sokáig érezteté 
magát; s a pogánynak legkisebb jeladása elégséges volt arra, hogy 
ismét magához vonja ezen, minden párthoz szegődö szolganépet. 

1) Még sok pogáuy patricius n<l volt. .sunt aliquae uclkatae matronae, 

mond szent Ágoston, X. 309 , quae deuignantur se i nelina re us•p•e ad vestigia 

sanctorum iu hoc mundo p•n·egrinant:u111. 
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Nagyon közönslígesen lehetett találni akkoron olly személye
ket is, kik mesterségszerülcg üzték az egyik vallásról a másikra való 
áttéré.>t, a szerint s valahányszot· abból hasznot tudtak huzni. Ere
dete ezen megfoghatlan romlottságnak, egy még egészen ki sem fej
lett vallás keblében, jóval régibb időkre vezetheti> vissza, mint az, 
melylyel mi jelenleg foglalkozunk. Hasztalanul fáradoztak a zsinatok 
és a csász:irok a hithagyás ellen, mellyet az akkori eretnekségek és 
tévedések suknságn a törvényes cselekedetek közé helyezett (V. 
Amthor, De apostasia liber singularis. Coburg 1833, 
Stuffken, p. 74. 7G). 

Elejénte 'l'heodusius, 381-ben (Cod. 1'heod. lib. XVI. tit. 7. 
leg. 1.) büntetést szabott a hitehagyókra, megfosztván öket a vég
rendelkezés jogától. 383 (l. 2.) módusitotta e törvényt azon hitujon
ezokra vonatkozólag, kik hitehagyottakká lesznek ; de minden hite
hagyott azután is a bs q u e j u r e r om a n o maradt. II. Valeoti
nian követte társának példáját 383- ban (l. 3), s az érintett rendeletet 
azon keredztények ellen alkalmazá, kik zsidókká vagy manichaeu
Sf)kká lesznek; s ebből látni, hogy &. hithagyás a választásban vál· 
tozékony volt. Egy 3!)1 ki törvényből (l. 5) tudjuk, hogy a nemes
ség az áradattal tartott: amiért is Valentinian elrendelte, hogy bár
mcll y nemes hitehagyottá lesz, elveszti nemcsségét s még i n v u l g i 
i g n o b i l is p a r t e sem fog számittatni. Arcadi us 3 !:l ö-ban (l. 6) 
ujból megfosztotta a végrendelkezési jogtól azon keresztényeket, 
q u i s e i d o l o r u m s u p e r s t i t i o n e i m p i a m a c u l a v e
r i n t, A kormányt tehát nem lehet vádolni, hogy tétlen maradt j de 
meg kell vallani, hogy a törvénye;mek igen kevés erejök volt azon 
idi)bcn, mellyről beszélünk. 

Egy napon szent Ágoston a hippani hivek gyülekezetének egy 
férfiut mutatott be, ki hires volt a renegátok között; mint született 
pogány kercsztónynyé lett, azután megbántatván visszatért a bálvá
nyokhoz s mint etiillagjós sokat nyert; most ismét fölvétetni kivánt 
a keresztény egyházba, azaz harmadszor változtatta vallását. Szent 
Ágoston nem félve attól, hogy hallgatóiban érdeket nem kelt illy fér
fiu iránt, ekkép szólott (t. VIII. p. 257) : 

"Ezen régi keresztény, ezen régi hiv, megfélemlítve Isten ha
talma á,ltal, bünbánóvli lesz. 1\Iig keresztény volt, az elleufél által 
csabittatya, csillagjóssá lett; elesábbittatva csábított, megcsalatva 
csalt j sok hazugságot szórt Isten ellen, ki az embert azon tehetség
gd ruiJázta fel, hogy jót tehessen s a rosztól tartózkodhassék : azt 
állítá, hogy nem az akarat tesz házasságtörövé, hanem Venus; Mars 
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tesz gyilkosokká j nem Isten sugallja az igazságosságot, hanem J u
piter j és számos egyéb szentségtörést követett el. Mennyi pénzt 
nem csikart ki a könnyelmü keresztényektől ! hányan vásároltak tőle 
gyalázatot! Most, ha hitelt adunk neki, megveti a tévelyt, siratja 
annyi lélek elvesztését, és az ördög által megszállva érezvén magát 
bünbánva tér az Istenhez. Higyük oh testvérek, hogy a félelem igy 
megváltoztatta őt. Mit mondandunk ? hogy talán nem illik ennyire 
örülni ezen csillagjós megtérésének, ki ismét pogány lett, miután 
egyszer megtért volna? de ö bünbánó, oh testvérek, s nem egyébért 
mint könyörületért esedezik. Ajánlom öt a ti szemeitelenek és szivei
teknek. A szivek szeressék öt, a szemek vigyázzanak rája; ismerjé
tek őt meg jól, s bárhol találkoztak vele, mu tassátok jelen nem lévő 
testvé1·eiteknek. Ez is a könyörületesség gondja, miután félnünk kell, 
nehogy az ö csábitó lelke megváltozzék és i:;mét előbbi tévedésekbe 
essék. Legyetek vigyázók, szerezzetek magatoknak mindenröl tudo
mást, mit mond, hova megy, hogy a ti tanuságtok meggyözhessen 
bennünket az ö őszinte megtérésérőL Ő elveszett, most ismét 
megtaláltuk. Magával hozza, hogy elégesse azon könyveket, mellyek 
öt égették, s a lángoknál, mcllyek azokat megemésztend ik, megfri
sülni ohajt. Tudnotok kell, oh testvérek, hogy ö még husvét eHitt 
kopogtatott az egy ház ajtainál, de az ö mestersége gyanussá tevén 
öt, hogy talán mos t is hazudik és csal, a felvétel elhalasztatott; ké
sőbb azonban fölvétetett, azon aggodalom folytán, nehogy ujabb ki
sértéseknek l egyen kitéve. Kérjetek Krisztust érette." 

Socrates (l. III. c. 2) is szól egy Ecebolus nevü konstantiná
polyi álbölcsészről, ki bámulatos könnyüséggel alkalmazkodott a ke
reszténység szerencséjének külünböző változásaihoz. Con;;tantius élc
tében élénk buzgóságot szinlett az uj vallás iránt; midőn Julián 
tróura lépett, ismét az isteneknek áldozott j ennek halála után hasznos
nak láttr, hogy nagy nyilvánossággal üsse dobra megtérését, sa tem
plomok ajtai elé feküdt, kiáltozva a hiveknek : T a p os sa t ok sz é t 
e n g em m i n t i z e t l e n sót. Sacrates megjegyze: E c e b o l us 
az maradt ami miudig volt, tudnillik k1innyelmü 
és á ll h a t a t l a n. Ugyanezt mondhatta volna bizonyosan sze;,t 
Ágoston is az ö csillagjósáróL Vajjon nem kell- e bámulnunk, hogy a 
hithagyást olly gyako1·inak és elhatalmasodottnak látjuk, midiln jó
zan észszel már senki sem remélbette többé a pogány vallás vissza
állítását? Julián megjelenése sok szellemet megingathatott, sok lelki
ismeretet megrázkóutatott s a kereszténység diadalát mulékonynak 
tüntetbette fij); dc a nr:gycdik sz:1zad végén elpártolni az egyhaztúl 
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s a bálv(wyokhoz viss~.atémi, csak sajnálatot ói.Jreszthetett: s ezért 
érthetií, rniért határozta magát sz. Ágoston arra, hogy hiveit egy nyo
morult, háromszorosan hitehagyott érdekében könyörületre birja; ö sie
tett letétetni vele a pogány nevet, meg lévén gyözödve, hogy annak, 
ki elhatározta magát többé nem áldozni a hamis isteneknek, végre 
mégis az egyház fiavá kell lennie. Az újoncz, akadályozva a pe>gány 
szenveuélyek gerjétiíl, hosszabb vagy rövidebb ideig az egyház kü
szöbénél maradhatott, de előbb utúlJb mégis át kellett azt lépnie. Az 
c· gylláz fejei ked ve;-;Ö föltevésnek tekintették mindig, ha valameily 
pulgár beleegyezett, hogy pogánynak ne neveztessék j elsö gyözelem 
volt az, mellytül öszinte megtéré~t vartak, s ajánlottak a kereszté
nyeknek, hu gy ne illessék a veszélyes p o g á n y névvel azon test
n:·reiket, kik az igaz utról letértek, hanem csak v é tk e z ö k n ek 
nevezzék öket (Optat. l. III. p. 526), szóval, törekedtek elfeledtetni a 
pogányságot, s ez okból megtilták annak még csak nevét is em
liteni. 

A pogány vallás nem elégedett meg azzal, hogy a keresztény
ség fejlüdcsét vak és méltánytalan támadásokkal akadályozta, hanem 
még az egyház fpgyelmét is rontotta1 miután a megtértek erkölcseire 
zsarnokilag hatott, mert visszahatását nem lehet befolyása természe
te5 maradványának mondani. Bámulatot kell keltenie azon könnyü
ségnek, melylycl babonils szellemét, lanyha moráljlit s a rendetlenség 
kcuvclését az igaz Isten szcntélyébe bevitte. Hatvan évvel Constan
tiu halála után, milly kevéssé hasonlitott az egyht\z ahhoz, minek 
lennic kellett volna, s ami azután volt! SzentJeromos, életének vége 
felé egy eg-yházi történelmct szándékozott irni, de csak azért, hogy 
megmutassa, miszcrint az egyház keresztény fejedelmek alatt mindig 
hanyatlott, divitiis major, virtutibus minor (IV. 2.p.1 

p. \)l) j szigoru nyilatkozat bizonyára, rnellyet sze nt Jeromos lelkis
meretének fújdalommal kellett tennie, de a mellynek igazságát az 
akkori összes történelmi okmányok bizonyítják, A kereszténység 
ezen l{itünö eliíharczosa, ki rnindig hajlandóbb volt a lelkesedésre, 
mint a kéiségbeesésre, gyakran elveszté lelkének minden ruganyos
ságát, látván az egy ház siralmas helyzetét, s kijelenté, hogy nem érez 
magáb:m többé eröt az írásra (Ibid. 600). Számos történész élénk 
szin\:~kkcl elénk idlita az akkori püspökök módnélküli fényüzésf>t, a 
cle~·us kapzsi~ágát, tudatlausligát és rosz magaviseletét (Planck, t. I. 
p. 509. 5 - Dingham t. VIII. p. 176. 5); én tehát ezen szomoru 
képből csak azon részeket fogom kiemelni, mellyek a pogányság tör
ténellliC-re YOnatl;.oznak. 
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A jiíveudölés miuden szokása még akkor is fenmamdt s kedve
zésben részesült a keresztényeknél, midön a józanabbul gondolkozók 
a pogányok között is már vagy csak kényszerüségből voltak tiszte
lettel n bálványimádás ezen szokásai iránt, vagy végkép megvetették 
azokat 1). A hamis istenekre esküdtek, Jupiter tiszteletére ünnepet 
tartottak, részt vettek a pogányok játékaihan, ünnepeiLen és szent 
lakomáikon; a kereszténység szertartásainak régi fönségéből múr 
majdnem senunit sem tartottak meg; nem ritkán pogány hymnuso
kat zengedeztek a keresztény ünnepeken; s a hiv Jk a pogányok 
módjára tánczokat rendeztek az egyházak előtt; a templomok Lel
sejélJen sem uralkodott több illem, hol vagy ügyeiket kellettelintézni 
vagy mulatni, s olly nagy volt a lárma é8 hahotázás , hogy a szent 
könyvek olvasását sem lehetett többé hallani j a hivek pöröltek, ve
rekedtek j ollykor félbeszakiták a misézöt, siirgették hogy hagyja el 
az isteni tiszteletet, s kényszeritették öt, hogy tetszésök szerint éne-, 
keljen. Szent Agostonnak tehát igaza volt, midőn a régi vallús ezen 
hatalmas befolyását ördögi üldözésnek nevezte, melly alattomosauL 
és sokkal ravaszabb volt annál, mclly miatt az egyház kezdetben 
annyit szenvedett. 

Mindezcn dolgokat bizonyitja a hipponi (II. p. 268 ; X. p. 
367. 3G8) és a milanói püspök (V. 46), s igy ezekre nézve nem lehet 
kételkedni; miután azonbr,n azt mondhatná valaki, hogy csak az 
afrikai vagy milanói egyház volt illy romlott, más tanukat fogok 
fölhozni, hogy megmutassam, miszerint a pogány szokás0k ezen szo
moru befolyása valamennyi tartományban érezhető volt. 

Szent Gaudentius, Ereseia püspöke, a hipponi püspök kortarsa, 
követvén elödének szent Filastrusnak példáját, erélyesen küzdött 
megyéjében a bálványimádás ellen. Ime egyik beszédének (III. p. 
57) kivonata: 

"Ti, uj keresztelt ek, kik a titkos és üdvös husvéti asztalhoz já
rultok, jól vigyázzatok, hogy lelkeitek érintetlenül maradjanak a 
pogány babonával megfertőztetett eledelektől. Nem elég, hogy az 
igaz ke1·esztény elutasitsa magától az ördögök által megmérgezett 
eledelt, de szükséges, hogy kerülje a pogányok minden utálatossá
gait, a bálványimádók minden csalásait; valamint kerüli az ember 
a pokoli kigyó mérgét. A bálványimádás büvölésekben, babonásko· 

1) Szeot Ágoston a Coufess. IV. könyvének 3. fejezetében azt rn•mdja, 
hogy a csillagjóoláo tanulmlmyozás,hal egy pogány orvos fölvi!á.gositása folytán 
hagyott fel, ki megérteté vele, hogy az hamis és nevetséges, 



dásokban, jövendölések-, j<i:;latok s más illy haszontalan boszorkány
k odásokban áll, s azon rokon ünnepélyek ben, mellyek által a bál
ványimádás a tévelyt elömozditani tuuja. Eleinte az emberek, a 
torkosságnak hódolva, lakmároz ni kezdtek azon eledelek ből, mcllye
kct a halottak számára összehordtak, majd nem rettegtek azok tisz
teleterc szentségtörö áldozatoktól, s hogyan lehessen elhinni, hogy 
kepl·sek legyenek halottaik iránti kötelmeiket teljesiteni azok, kik 
ré!'zegségtiil reszkrtö kezekkel asztalokat állitanak föl a sirokra s 
fenszóval kiáltják : A sz c ll em sz om j a z ik. Kerlek titeket, 
tartózkodjatok rzen Jolgoktól, hogy a megsértett li:ten a pokol dü
hének ue engedje át az ö megvetöit és ellenségeit, kik nem akarták 
viselni az ö jármát." . 

l\Ii cRodálni vaJi, van benne, ha az illy keresztények az ö tcrü
leteiken létezni engedék a bálványokat, oltárokat s a pogányság 
templomait? (Id. p. 159). 

Szent Ágoston, kit nem szünöm meg idézni, mivel valamennyi 
azoukori atyánál legélénkebben visszatükrözi a valódi keresztény 
eszmd, nagy fájdalmat tanusított, midi\n maga körül rgy idétlen val
lúst látott uralkodni, melly nem volt sem pogányság sem keresztény
ség. "Aki, mond ö (X. 367), mint keresztény lépett a templomba, po
gány ként távozott onnan." Felieia sz ü znek ekként ir (II. :120): "N e 
indulj meg fölötte mindezen botrányok miatt: előre meg voltak 
mondva, hog-y ba történni fognak, visszaemlékezvén azok megjóso
lúsára, meg ne ingattassunk általok." A pogányok, kik illy, reájok 
kedvező romlottságot nem igy magyaráztak , ujjongtak örömükben 
annak széles kiterjedése mia.tt, nem hitték, hogy tartós legyen azon 
vallás, melly olly hamar hanyatlásnak kezdett indulni, s képzelődé
sökben ismételték hires állitásukat: "A keresztények csak rövid ideig 
fognak létezni; elvesznek, s a bálványok vissza fognak térni (VIII. 
313). Nem volt-e kalandos, hogy ezen elárult, elvakított, minden ol
dalról kifosztott vallás még a jövő reményével kecsegtctte magát s 
fölkiáltott: Rediet quod eratantea? (Ibid). 

Illyen volt a római társadalom. Ezen ingadozó épület, mellyet 
a k~reszténység nem volt képes fentartani, egy század alatt elbasz
náita még fenmaradt kevés erejét s védtelenül az ellenség seregének 
engedé át m::Jgát, mellynek nagyon is gyenge akadályul szolgált. A 
védelmé're hivatott polgárok nem biztak már magukban; mindenfelé 
szomorn hirek keringtek s balj6slatu eli5jrlek mutatkoztak; minden· 
felé közeli katastropha legvilágosabb jelei mutatkoztak. Az aggoda
l omnak ug:yr.nazon rz~lja egy('sitrtte a pogányokat és keresztényeket1 



mivel ez utóbbiak ll()lll tudták, hogy a bekiivetkE'zii csapá~ vallásuk 
diadalát vísszavonha tlan ná teendi. 

A rómaiak azt hitték, hogy Róma bukása a világ rom.l:bának 
jele leend j ezen gondolatnak Lactantius a megcliízi\ században pro
feticus módon adott kifejezést. "Ki kételkedik, mond (lnst. divin. 
l, VII. p. 25), hogy ha a vil:i.g fejét, mint a Sybill:ik jóslata szcrint 
bekövetkezni kell, csapás éri, az emberi dolgoknak s a földnek is el 
kell vesznie? Ezen világ-város még ma is tényleg fentart mindcnt. 
Könyörögjünk, kérjiik az Istent, hogy függeszsze föl az ii cl határo · 
zásait, hogy azon utálatos zsamok, kinek ezen borzasztó vétket el 
kell követnie, s a világosságot kioltania, mdlynek hiánya a Y i lúg 
romlását fogja maga után vonni, ne következzék be eliíbb, mint mi 
hiszszük." 

Lactantius csalódott, midőn Róma romlását a világ rvmlásá
nak eWjátékaul tekinté; benne a római jellem még eriisebb Yolt a 
keresztény szellemnél j mert ha máskép lett volna, mindcn nwgcriíl
tetés nélkül fölismerendette, hogy ezen nagy katastroplu\.nak csak a 
római társadalmat kellett elvesztenie, mellyet az atyák hazailas szó
virággal em b e r i n em z e t n ek nevt)ztek, s melly szólamnak tnl
zását számos szerencsétlen esemény beLizúnyilr,tta. De Lactantius ezen 
tévedése elégséges arra, hogy megértsük, milly tekintólyt gyakorolt 
még a szellemek felett R ó m a hangzatos neve, melly egykoron egy
értelmü volt az e r ő v e l és az e r é n y n y e l. lVIilly fAjdalommal 
kellett mindenkinek olly tényről é1·tesülnie, melly ld•ctlennek látszott, 
vagy ameily legalább azon pillanatig késett, mig a kifút·adt birodalom 
saját aggságának sulya alatt összeomlanuó volt 1). A Kelrt lakosai i;j 
Konstantinápolyt csak Róma leányának tekintették L'S félrevetve 
minden vetélkedést ez utóbbit xtqaA.úov czimmel illették (LiLauius Ep. 
448. p. 226). Ha a fií elveszett, a birodalomnak önmagátúl föl kelktt 

1) A kiizelgö szerrn~.sétlenség bizonytalan eliiérzetr. foghlkoztattn az iitricl.ik 
század elején az emuerek kedélyét. A két vnlláA fpjci, kik annyi pontra nézve 

egymástól eltértek, megegyeztek, még az invasio elött, annak fiili<meréséuen, hogy 
a köztársaságat veszély fenyegeti; s a l\eresztényeknuk szükségük volt ·u jöven
dőben való teljes bizalronltra, hogy ne engedjenek a pillanat rémeinek. Claudin
nos De bello getico czimü költ0ményében e ezavakat adj~t rgy s?.emély szájába 
VS. 371: 

Romanum reparate decus, molemque labentia 
Imperii fulcite humerÚJ. 

Szent Ágoston, a hivekről sz6lva, mondá, t. II. p:tg. 6 : 

Mundo declinante in extrema, aeternam civilif/is coelestis feliritatem e.r 

2'ec/anl. 
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oszlania s elvesznie ; ez általánosan elfogadott gondolat volt. Ime mi 
Wrtént. 

"Ügyekszcrn leírni (moncl ~zcnt Jeromos IV. 2, p. 674. 661 j III. 
p. 832) nem a szcrencsétlcnek szcnvcdéscit, dc az ernbori dolgok 
mulandóságát. A lélek elborzad, ha korszakunk szcrcncsétlcnségcirc 
gondol, Husz événél több, hogy vérünk patakzik, Konstantinápolytól 
egész a Juli-Aipesekig. Scythiát, Thraciát, Macedoniát, Dardaniát, 
Daciát, The8saloniát, Ach11}ít, Epirust, Dalmatiát, Pannoniát a góthok, 
sarmaták, quadok, alánok, lnmnok, "\"llndalok kirabolták, elpusztí
tották, felforgatbík. Hány mntrona és szüz, mcnnyi nemes és tiszta 
test lett c kegyetlen vadak gunyjává! a püspökök vasba verettrk, 
áldozárok és egyháziak megyilkoltattak, templomok leromboltattak 
vagy istállók ká tétettek : mindenfelé szenvedés t és nyögései-et hal
lánk s a halál képeit láttuk. A római birodlllom inog, s mi rnég~em 
esünk kétségbe." 

Ezen pusztulásra, me Ily egy ctlen tartományt, egyetlen vát•ost, 
ama nagy birodalomnak egyetlen lakosát sem kimélte meg, a szent 
város romlása adott jelt: midőn ezen védfal, melly elött A tarik, kö
nyörületre indítva, többször visszavonult, le Yolt rornbolva, a rohamot 
nem lehetett többú feltartóztatni j mindennek el kellett általa nye
letnie. 

Tillernont munkájának egyik fejezetét igy czimczi: "Jézu~ 

Krisztus diadala Róma kizsákmányolásakor (t. V. p. 593)." Én nem 
tudom, Ichet-e egy vallásnak alkalma, hogy illy borzalmas szeren
csétlenségben diadalmaskodjék. Az egyházak megszrntségtelenit· 
tetnek és kiraboltatnak, keresztény szüzek ki vannak téve a katona 
dühének, a góthok különség nélkül belemeritik kareljokat mindenki 
szivébc, ki eléjök kerül; én nem tudok Róma szerencsétlcnségébfm 
egyebet látni, mint a barbarismus diadalát. Ezen ténynek minden
esetrc a kereszténység el ön y ére kellett fordulni, de a szcrencsétlen
ségek hosszu évei u hín, mellyek alatt a keresztényeknek nom keve
sebb ellemégeik voltak, hogy vérkönyüket sirhassanak. 

Hogy igazat mondjunk, sze nt Ágoston (De ci v. Dei, lib. I. 
c. 1 ), és Orosi us (!ib. VII. c. 39) egy esetet hoznak föl, melly ked
vezni látszik azon különös véleménynek, hogy Róma meghódítása a 
kereszténységnek diadala volt; s azt rnondják, hogy Alarik, teljes 
szabadságot engedvén a katonák dühének, megparancsolá, hogy 
azokat kiméljék meg, kik szent Péter és szent Pál templomába me
uekülnek. A pogányok tömegesen tódultak ezen menhelyekre, de 
szent Ágoston elismeri, hogy e hP-Iyeknek részint azért adatott első-
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ség, mivel tágasak voltak, 1·é~zint pedig mert szent1:k valának. Jgaz, 
hogy a gyözö, kinek nem volt sznndéka Rómát néptelenné tenni, 
mcnhelyct nyitott, hol a menekiiliik vnlláf\küliinség nélkül b<"fogad
tll.ttak; de a barbár dühnek ezen korlátozásában hogyan lehet a ke
reszténység diadalát látni? Róma kirablá~a egyaránt leveré a keresz
tényeket és pogányokat, mindazáltal azon különsf.ggcl, hogy annak 
az elsök \·allására nézve semmi szomoru következménye nem volt, 
mig az utóbbiakra halálos csapást hozott, miután az aristocratia, szivé
ben találva,elszéledt s vele eltünt a régi vallás egész jövöje. Tudom, 
hogy a zsákmánynál a scm1.torok személyei megkíméltettek, s hiába 
egy sem öletett meg közölök (Ib. lib. TI. c. 1 !:l): azonban nem elég
séges az egyes erőszakoskodásokat ésr.lelni, miután ezek hat1isa ke
veset változtat egy intézmény elvein ; hanern szükségcs tovább 
tekirrteni. 

Áttérek most annak bebizonyitásnra, l10gy Róma elfoglalása a 
patriciusokat megfosztá minden vallási befolyásuktól, megfosztá öket 
az eddig élvezett hatalom nagy részétől, valamint a kezeik kiizött 
századokrm át összehalmozott kincsektöl. 

Az aristocratia még parancsolólag szólt az ötödik ~zázad elf:1jult 
római lakosaihoz, mert őrködő és bátor Ön;nek tekintetett, melly 
Róma dicsöségének vagy érdekeinek megvédésére állittatott föl; 
maga mondá s hivé is, hogy mig a római birodalom sorsa kezf'ibcn 
leend, a sors és idő csapásai nem fognak ártani a haza intézményei
nek. Illy meggyözödés volt elterjedve sok kereszténynél is, s a po
gányok lelkében politikai dogmaként gyökerezett. Midön a góthok 
Olaszországot és más barbárok a nyugati birodalom többi ré~zét mcg
hóditva, Róma elfoglalásával a dicsfényt, melly tizenkét század óta 
tündöklött a patriciatus körül, elhomályosították, a valúság maga mez
telenségében tünt föl a rómaiak szrmeiben; minclenki látt:J, hogy c~ak 
gyöngeség, hiuság, gőg honol ott, hol még mindig e1·öt f.s hatalmat 
lenni képzeltek. Mennél sulyosabbak voltak a közf.zerencsótlensé
gek, annál jobban érezték a patriciusuk; nem beszélhettek többé 
Róma örök állandóságáról s a nemzeti intézményekről, többé nrm 
merték tekintetöket a győzelP-m azon oszlopára emelni, mellynck tö

redékeit a város hamuja lepte el. Küldetésök bevégzettnek látszott, 
és ök belenyugodtak, hasonJón a pogány pontifexekhez, kik csak 
akkor hagyák oda. templomaikat, midőn azok bálványait széttörve 
látták. 

Igaz, hogy az aristoeratia, befolyásának legnagyobb részét :1. 

rómaiaknak az ös intézmények iránt i tiszteletétől nyerte, de nem 
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szabad felednünk azon felsöbbséget, mellyet tagjainak a nevelés és a 
parancsolásban való szokás adott. Ha a barbárok a romboló vízár 
módjára átvonulnak Olaszországon 1 hogy többé vissza ne térjenek, 
a császárok valószinüleg még szükségesnek tartották volna, hogy a 
birodalmi legfőbb hivatalokat a régi nemességre ruházzák; de a dol
gok egészen másképen történtek: a barbárok állandositották magu
kat Nyugaton; Róma többször elfoglaltatott s visszavétetett, s a za
varok hosszu éveken át izgatták a szerencsétlen Olaszországot; al· 
kalom sem nyilt többé, hogy a patriciusok ismeretei vagy buzgósága 
igénybe vétessék, vagy ez olly ritkán történt, hogy nem lehet belöle 
semmi következtetést vonni. 

Nem csak maga Olaszország görnyedt az idegenek sulyos igája 
alatt: Gallia, Spanyolország, Afrika hasonlóképen el voltak pusztítva. 
A gazdag uradalmak, mellyekkel az aristocratia birt ezen országok
ban, nem küldtek többé semmit Rómába a patriciusok fényüzésének 
és hitelének fentartására; még a nemeseknek roppant ingó vagyo
naik is miud elpusztíttattak Róma és Olaszország kirablásakor j elan
nyira, hogy koldusbotra jutva készebbek voltak hazájokból kibuj
dosni, mint kitenni magukat a barbárok eröszakoskodásainak s azok 
báutnlmazásainak, kik nemrég irigy szemekkel nézték az ö gazdag
ságukat é~> hatalmukat. 

A Kelet egész özönét fogadá be a menekülöknek. A kereszté· 
nyek sem maradhattak hidegen ennyi szerencsétlenség iránt. Szent 
Jeromos ekkép irt Eustochiumhoz (t. Ill. p. 746): ,~Kimondta volna 
valaha, hogy Róma, mellyet olly fenségessé tettek diadalai, el fog 
veszni, és hogy azon város, me Ily egykor a népek bölcsője volt, azok 
koporsójává leend j hogy a Kelet, Egyiptom és Áfrika partvidékei, 
kevéssel eze]i)tt még birtokai az uralkodó Rómának, rabszolgákkal 
fognak megtelni ; és hogy a szent Bethlehem minden nap egy egész 
sereg személyt fogadjon be, kik egykor nemesek voltak s most ltol
dulni jöttek? Mi nem segithetünk rajtok, de sirassuk öket s egye· 
si ts ük könyeinket az övéikkeL" 

Afrika karjait kitárui látszott ezen szerencsétleneknek. Ott 
rejtőztek el, kik a barbárok elöl kincseik egy részét megmenthették; 
azonban Heraclianus, ama ta1·tomány kormányzója, honfitársainak sze
rencs'étlenségét saját fösvénysége érdekében kizsákmányolta, kifosz
tatá a menekülöket, s a nemes leánykákat syr kereskedöknek ela
datá. A nemes Fallonia Proba, Rómának leggazdagabb és legtekin
télyesb hölgye, átengedé ezen telhetetlennek mindazt, mije még meg-

Vll. 35 
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maradt, csakhogy két leánykájának, Julianának és Demotriadának 
becsületét megmentheese (Jeromos I. 955. 969). 

A menekülök nem mindnyájan viselték el méltóságosan az öket 
ért szerencsétlenséget, sőt legtöbbnek könnyelmü magaviselete bá
mulatot keltett: azok, kik elsök érkeztek Carthagóba, legelső dol
gukuak tarták, hogy a szinházba siessenek, s bt-levegyülve a pártokra 
oszlott néző közönsé~ szenv~délyeibc, a vá1·o~b:m eddig n<'m látott 
zavarokat okoztak (Ágoston, De civ. Dei, I. 32. :33). ,)Tár rlöbb gő
gös és kegyetlen sziveik nf'm sz,·lidiiltek meg, mond Rzrnt .Jeromos 
(t. III. p. ü42) : eladják rongy aikat, s bár szolga~:ígra jutottak, arany
tól akarnak csiliogn i.~' 

Igy hanyatlott alá azpn aristocratia, mdlyet elöbb egyesülve 
láttunk a leghatalmasb kormánynyal, melly valaha létezett. Hazájá
ból elüzve, birtokaitól, dicsősége- s méltóságától megfosztva, éleimé
nek koldulás általi szerzésére kényszerítve vagy hogy rabszolgává 
legyen j még az sem engedtetett meg neki, hogy ös fényének tanu
helyein haljon meg; megalázva és könyörögve vándorolt sirját meg
ásni magának idegen messze földekre, hol egykoron ősei csak mint 
győzök diadalmenetben jelentek meg. A történelem kevés példáját 
tünteti föl a szerencse illy nagy és illy gyors változásának. 

A sors csapásainak ezen korában, a pogányok fölizgatva a sze
renesetleneégek által, a keresztények vezetöi ellen egy szemrehá
nyást tettek, mellynek, ha igaz lett volna, általános megvetést kellett 
volna ezek ellen keltenie. Az mondatott ugyanis rólok, hogy ök 
ujongtak azon catastrophának, melly az egész birodalmat megrémí
tette. Ezen borzasztó vád megérdemli , hogy jól megvitassuk, mert 
olly tényen nyugodott, melly ha igaz nem volt, nem volt egészen va
lószinütlen, 

A keresztények soha sem titkolták ellenszenvöket Róma ellen, 
mellyet a babonák kátyujának tekintettek j láttuk, mennyire fájlalta 
Orosius, hogy Róma nem veszett el Radagaisus invasiója alkalmával; 
legyen elég megjegyeznünk, hogy a keresztények egyenlő szinvo-

' nal ba helyezték Róma lakosait a barbárokkal (Agoston II. 2G7). Mi-
dön a város el volt pusztítva s legjelosb polgárai elszéledtek, a ke
resztény szónokok ennyi szeroncsétlenség látványában bö tárgynt ta
láltak a legfenséges b maralis és vallási elmélkedésekre. Nem annyira 
vágyván az egyéni fájdalmak feletti sajnálkozás kifejezésére, mint 
inkább a Mindenható intézkedéseinek mélységét kifürkészni, nem ha
hoztak annak kimondásában, hogy Róma bukása emlékezetes okmány 
az embereknek, hogy a hatalmat és boldogságat ne keressék ezen 
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világ hiuságában, mellyet az örökkévalónak egy lehellete szélrombol 
(ld. IX. 530): Róma sorsát Sodoma és Babylonia sorsához hasonli
tották, Babylonéhoz, mclly a fold utálatosságainak és fajtalanságai
nak anyja volt (Act. Apost. XVII. 6); azt mondák, hogy U r bs 
R om a B a b y l o n i a e su is s c e l e r i bus c o m p a r a t a (B i b
lio th. Patrum VII. 482); és szerintök, Isten Róma iránt nagyobb kí
méletet tanusított, mint ama másik két város iránt 1) ; s végre kérdék, 
vajjon Róma lakosai köziíl csak egy is mondhatja magát olly szeren
cséllennek sa unyi részvétre médtónak mint Jupiter'? 

Ezen fenséges és egészen vallásos mód, melylyel a tényeket te
kintetU~k, ezen czélzások a szcnt könyvek szavaira, az emberi nyo
moroknak ezen meg,·etése teljesen illett a keresztényekhez, de a po
gányokra mindez nem volt egyéb, mint annak világos b izonyitványa, 
hogy az egyház fejei egy hallatlan szerencsétlenséggel szemben egé
szen küzönbösek. 

Szent Ágostont azzal vádolták, hogy a barbárokkal szövetke
zett, hogy kérlelhetlen fanatieus; ö ezen vádat nem érdemelte meg, 
ö, ki amennyire keresztényhez illett, megsiratta Róma szerenesétlen
ségét. Kénytelen lévén magát igazolni, mondá (t. X. p. 45): "Távol 
legyen tölem, hogy én Róma nyomorait kigunyoljam ; Isten távolitsa 
el azt szivemtöl s megszomoritott lelkismeretem WI. N em vala, nincs 
ott nekünk még most is sok barátunk? Tettem-e én egyebet, mint 
hogy hazugsággal vádoltam azokat, kik azt állitják, hogy a mi Krisz
tusunk okozá Roma szerencsétlenségét és hogy köbiH és fából fara
gott istenek megmentették volna azt?" 

Sokkal nehezebb lett volna Orosius Pálnak magát igazolnia, ki 
miután Róma égését Sodomáéhoz l1asonlitotta, hozzátevé (t. VII. p. 
3A), hogy az lsten I. lnnoeens püspököt Róma ostromnkor Raven
nába vezette, mint tett Lóthtal, mid(ín Sodomából kivezEté, "hogy ne 
lássa egy bünös nép meggyilkoltatását"; és másutt (lb. p. 37): "A 
hnlátlan Róma tudja most, hogy Isten tőle elfordult kegyelmének nem 
megbocsátani volt szándéka, de megbüntetni a bálványimádás vak
merőségét." 

J c romos forró könyeket hullatott hazájáMk szerencsétlcnsége 
fülött. A római társadalomban növekedvén, meggyőzöd ve lévén, hogy 
az még ujjászülethetnék, élénken érzé a halálos csapást, s az első pil
lanatban nem gondolt egyébre, mint könyeiben keresni vigaszt. "El-

•) Nullus de Sodornis etc. t. IX. 330. A keresztény eszmék ké~ííbb mPg·· 
változtak s ügyekeztek Róma dicsőségét viRsza{Lllitani kereso;tény elemekkeL 

35* 
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végezvén Izaiáshoz irt magyarázatomnak . tizennyolcz könyvét, irja 
Eustochiumhoz (III. 698), EzechieHel ohajtottam foglalkozni, mint 
megigérém volt a te szent anyádnak Paulának és neked magadnak, 
hogy befejezzem teljesen a próféták felett irt könyvemet: azonban 
egy~'~zerre értesülök az én kedves Pammachiusom és Melania haláláról, 
Róma elfoglalásáról és számos testvéreink elvesztéséröl. A fájdalom 
sulya elnyomott, éjjel és nappal csak a többiek üdvére gondoltam; 
fogolynak érzém magam a ezentek börtönében, és hogy szólhassak, 
ujabb biztosabb tudósításokat vártam. Remény és kétségbeesés kö
zött gyötröm magamat mások fájdalmaiért; az emberi nemzet lo
bogó fáklyája ki van oltva, s egyetlen városban az egész világ el van 
temetve." A kegyeletnek nem csak ezen egyetlen bizonyítványával 
adózott a szerencsétlen városnak, mellyet ö még fényesebb nevekkel 
is megtisztelt, mig testvérei azt Sodomához hasonlitották 1). 

Róma megvételével azon politikai alkotmány bukása is bekö
vetkezett, melly egyedüllett volna képes a régi vallást támogatni. 
"Nincs ország, mond szent Jeromos (IV. p. 799), mellyben római szám
üzöttek nem lennének." Az aristocratia tényleg töh bé nem létezett; 
a nyilvános évkönyvekben hosszas időkö zök alatt előfordul még 
ugyan némelly fényes név az idegenek mellett ;-de az eszmék, a val
lás, az érdekek, mellyek ezen osztály tagjait egymás között egyesí
ték, elvesznek az uj erkölcsök ben 2). A vallás és az alkotmány kö
zötti sz övetség a szövetségesek egyikének halála folytárr fölbomlott; 
8 a másiknak halála nem fog késni. 

neugnot l H i B t o { r e d e l a d e s t r u c t i o n d u p a g a
n i 8 m e e n O c c i d e n t. Párizs 1835. 

A t i z e n n e g y e d ik fe j e z e t h e z. 

Aranyszáju szent János beszéde Eutropius mcllett. 

Eutropius herélt vakmerövé lévén Arcadius császártól nyert ha
talma folytán, megvetette a nagyokat, árulta az igazságot, megfosz-

1) Drba inclyta et romani imperii caput uno kausta est incendio, IV. 2. p. 
p. 799. Elbeszélvén Demetriadának Roma szerencsétlenségét, ekként végzi leve

lét : "Hae:ret vox, et ainguitus intercipiunt vet·ba dictanlis. Capitur urba, quae lolum 
cepit orbem l Ib. 785. 

2) R6ma megvétele után több év mulva Salvian us igy irt: "Nomen civium 
romanorum, aliquan.f.o non solum magno aestimalum, sed magno emptum, nunc ultro 
repudiatur ac fugitur, nec vile tantum , sed etian~ abominabile pene habetur. (De 
gub. Dei, lib. V. §. 5. p. 105). 
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totta az egyházakat a menhely jogától ; mignem közgyülölet tár
gyává lévén, kegyvesztetté lőn s halálra ítéltetett. Ekkor a temp
lomba menekült s halványan és reszketve bujt az oltárok alá. Arany
száj u szent János egybehívja a népet, megengeszteli annak haragját, 
s Eutropiusban, kin boszut akartak állani, a földi szerencse hiuságá
nak példáját állítja föl : 

- Ha valaha, moBt bizonyosan fölkiálthatunk: H i u B á g ok 
h i u s á g a, é B m i n d e n cs ak h i us á g! Hol van a consulatus 
fenséges fénye? hol vannak a kitüntető jelvények? hol a tapsok, a 
tánczok, a büszke lakomák? hová lettek a koronák, az áttört sző
nyegek? hol van a város zaja, a circus ujjongó szerencse kivánatai 
és a nézők bizeigései? Minden elenyészett i egy szélfuvallat leverte 
a leveleket, s a fa meztelenül maradt., megingatva még gyökereiben 
is i olly erővel támadta meg a szél, hogy megtörvén annak egész 
elcvenségét, még töveit is kiirtással fenyegeti, Hol vannak most ama 
hamis barátok? hol a dáridók és vacsorák? hol van a tányérnyalók 
raja? hol az egész napokon át fogyasztott borok, a különféle szaká
csok, s a hatalom azon hizelgöi, kik megazokták mindent utánozva 
tenni és mondani? Csak éj és álom volt minden, s a nap keltével el
enyészett. A tavasz virágai voltak, s az évszak elmultával elrohad
tak; árnyak valának, eltüntenek i füst vala, melly tova szállott i pók
háló, melly elszakadt. Ismételjük tehát a Szentlélek. igaz szavait : 
H i u s á g o k h i u s á g a é s m i n d e n c s a k h i u s á g ! E mondat
nak a falakra kellene vésetnie, az öltözeteken, a forumon, a házakban, 
az utakon, az ajtókon, az előszobákban, de különösen mindenkinek 
lelkismeretében följegyezve lennie, hogy mindig lelkünk előtt le
begjen. 

Talán nem mondám én neked ismételve, hogy a kincsek csak 
mulékonyak? de te nem akartál erről semmit hallani. És ime a ta
pasztalás bebizonyitá, hogy a kincsek nem csak mulandók és hálát
lanok, hanem halálosak is, mert félelemmel és borzadálylyal töltöttek 
el tégedet. Nem mondtam én talán neked, bármennyire is szemrehá
nyásokat tettél nekem, mivel az igazságra figyelmeztettelek, nem 
rnondtam én neked, hogy őszintébb barátod vagyok a hízelgőknél és 
hogy feddvén téged több figyelemmel vagyok il"ántad azoknál, kik 
neked , engedelmeskedének? Talán nem mondtam, hogy sokk a l 
loyalisabbak annak ütései, ki szeret, mint azok 
cs ó k j a i , kik g y ü l ö ln ck? (Prov. XXVIII. 6). Ha te türted 
volna az én ütéseirnet, emezek csókjai nem okozandottak neked illy 
romlást; mcrt azok egészséget hoznak1 s ezek gyógyithatll:lon beteg-
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séget lwrdoznnk magukban. Azok, kik a téren a népet visszaterelték, 
hogy neked utat nyissanak, elszaladtak, megtagadták barátságodat, s 
most a te veszedelmedben keresnek biztonságot. De mi nem vagyunk 
illyenek: akkoron nem hagyánk el téged, habár tc nem szivelhettél 
bennünket ; most midön elbuktál, védünk s szivünkön viseljük sza
badulásodat. Az egyház, melylyel te ellenségesen bántál, befogadott 
téged kebelébe és föltárta előtte ka1:jait; mig az általad kegyelt és 
támogatott szinházak, mellyekkel te a mi ellenségünkké lettél, el
árultak téged s veszedelembe sodortak. És mi nem szüntünk meg 
neked mondani, miért viseled igy magad, miért leszesz istentelenné s 
miért rohansz magad az örvény felé? Te azon ban nem vetted figye
lembe ezen intelmeket. A circus közönsége, mellynek kincseidet 
sz6rtad, most ellened hegyezi a fegyvert; mig a te idétlen dlihödtöl 
zaldatott egy ház önkényt módot keres, hogy téged borzasztó zava
rodból kisegitsen. 

1\findezeket nem azért hozom föl, hogy keserítsem a bukottat, 
de hogy szilárdabbakká tegyem azokat, kik még cl nem estek; nem 
azért, hogy fölfrisitsem a sebeket, hanem hogy megovjam azok egész
séget, kik még nem sebesitettek meg; nem azért, hogy elmeritsem 
azt, kit a hullámok elragadtak, hanern hogy igazgassam azokat, kik 
kedvező szelekkel hajóznak, nehogy hullámokba clrnerüljenek. Ha 
ma minden kedvök szerint történik, tekintsék az emberi dolgok mu
landóságát, s elmélkedjenek a szemeik eliitt lebegő példán. Az, kit 
szemléltek, nem bizalmatlankodott a világi boldogságban, s most szo
moru tapasztalás áll előtte. És miért? mert nem akart hitelt adni az 
idegenek vagy hazaiak bölcs lanácsainak, kik öt figyelmeztették. Ti 
legalább, bárkik legyetek is, kik annyira biztok kincseitekben, for
dítsátok hasznotokra ezen tanulságot s okuljatok belőle, hogy jobban 
ismmjétek azokat. Nincs a világon semmi sem, a mi mulandúbb lenne 
a kincseknél; s bár mit képzeljetek is azok állhatatl:mságáról, az még
sem közeliti meg a valót. Hiu füst, mezei virág, beteg álom, a pilla
nat virága, ezek s más, még a semminél is csel,élyehb hasonlatossá
gok még mind magasabban állnak a kincseknél; miután a semmi 
nem hagy maga után semmi félelmet1 mig ezek a nyomoruság örvé
vényeit tárják föl. Ime szemeitek előtt van a példa. Látlatok valaha 
halandót magasabb polezra jutni? Az egész világon senki sem ha
sonlított hozzá gazdagságban, méltóságban és tiszteletben ; ö mind
azon hódolatokban részesült, mellyeket a félelem és tekintély paran
csolnak. S ime most az utolsó megaláztatásra jutott; ime roszab b, 
alábbvaló a legnyomorultabb rabszolgánál, a legelvetettebb könyör-
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gönél, a szegénynél, ki az elmenötöl összetett kezekkel alamizsnáért 
esedezik. Feje fölött és szemei elött lebeg mindig a kivont kard, min
den pillanatban várja a halálbüntetést s gondolatában méri az utat, 
melly a vérpadhoz vezet. Az élvek helyébe, mellyeket egykori dús
gazdagsága szerzett, a b&kók lépte~ j s a visszaemlékez es a boldog 
időkre csak pillanatnyira sem képes öt elvonni szerencsétlenségének 
gondolatától. Boldogtalan, ö még azon világosság jótéteményében 
sem részesül, melly mindnyájunkat eláraszt, mert a mély bánat elsö
tétiti szemeit és sötét éjjel vonja be azokat j a félelemtöl oltáraink lá
baihoz lánczolva nyög mintha borzasztó börtönbe volna zárva. 

De hogyan találjak alkalmas szavakat, hogy ecseteljem helyze
tének borzadalmasságát s azon iszonyatos halálküzdelmet, mellyet 
szenved? De miért is erölködném ennek megkisérlésében, miután 
mindnyájan tanui vagyunk? Hisz láttátok öt tegnap, midön a királyi 
palotából érte jöttek, hogy elhurczolják ezen szentélyböl, hol wen
helyet keresett j halálverejték es arcza mutatá az ijedelmet, melly ből 
még ma sem tudott fölocsudni j egész testét halálos láz reszketteté, 
nem volt egyetlen tagja, melly görcsösen nem rángatózott volna; 
zokogástól félbeszakított beszéde, gagyogó nyelve, a félelemtől meg
dermedt érzékei a haldokló ember egy már élettelen hulla látványát 
nyujták. Én nem teszek neki szemrehányásokat, s nem akarom öt 
bántalmazva sulyosbitani nyomoruságát, melly csakis a részvét érze
tét képes fölébreszteni: s ez az, mit én az ö részére tőletek kérek. 
Mennél sulyosabb az ö szerencsétlensége, annál inkább kell engesz
telnie a mi haragunkat, enyhitenie a császár boszankodását, s könyö
rületre inditania azon kemény sziveket, mellyek kevéssel ezelött 
szemrehányásokkal illettek bennünket, mert nem tagadtuk meg tőle 
azon szentély menhelyét, mellyhez folyamodott. Mi van még ebben, 
kedves testvéreim, mi titeket haragra ingerelhetne? 

Hogyan? felelitek ti, wenhelyet adjunk templomunkban annak, 
ki ellene engesztelhetlen háborut viselt? 

És nem kell inHbb hálát adnunk az Urnak, hogy diadalmas
kodott ellenségén s oda juttalá öt, hogy nincs más menedéke, mint az 
egyház hatalma és kegyelme? Igen, az egyház hatalma, miután ö 
azért jutott ezen nyomorba, mert annak ellensége volt j az egyház 
kegyelme, melly védpaizsával fiidözi legkegyetlenebb üldözöjét, szár
nyai alá fogadja öt, s egész szeretetteljével föltárja neki keblét, 
ahelyett hogy megboszulná magát a rajta elkövetett igazságtalansá
gokért. Lehet-e ennél fényesebb gyözelem? szebb diadal? Megszé
gyenitbctte· e jobban az egyhá~ 3 zsidókat és pogányokat, s ~dhatott·e 
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fényesebb bizonyítványt szelidségérölllláskép, mint hogy megbocsát 
lábai előtt térdelő ellenségének, s befogadja öt szerencsétlenségeinek 
közepette, midön mindenki elhagyja és összeesküszik elnyomására, 
hogy kiterjeszti reá a leggyöngédebb ezeretet leplét s közbeveti 
magát, hogy védelmére legyen a fölbőszült császár és a vérét szom
jazó nép között? Nem a legszebb disze-e ez a mi szent oltára
inknak? 

Hogyan, fogjátok mondani, azon ember, kit annyi bün terhel, 
egy nyilvános rabló, egy zsaroló bevezettetik a szentek szentébe ? 
És illy embernek ölelései hóditás, diadallesznek az egyházra"? 

Lassan, testvéreim 1 ti feleditek, hogy egy bünös nő J é z us Krisz
tus lábai elé borult s azokat átkulcsolta; távol attól, hogy a mi isteni 
Üdvözítönknek ezért szemrehányást tennénk, ez egy indokkal több 
arra, hogy bámuljuk és elismerjük az ö jóságát. Az isteni tisztaság
nak nem kellett félnie egy tisztátalan nő közeledésétöl, s maga ezen, 
annyi tisztátalanságtól beszenny~zett nőt megszentelé a minden tisz
taság Istenével való érintkezés, Vigyázzatok inkább, hogy ezen lát
szólagos buzgóságot ne a titkos boszuvágy sugallja; emlékezzetek 
meg, hogy tanítványai vagytok azon Istennek, ki a keresztfán mondá 
Atyjának: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tud
ják, mit cselekszenek (Lukács XXIII. 34). 

Azt fogjátok nekem ellenvetni, hogy ö elzárta maga előtt ezen 
menedéket az összes menbelyek ellen kiadott törvényéveL 

Gondoljátok meg jól, hogy ö ma megismerheti azon törvények 
valódi értékét, mellyeket ö maga szentesitett, s mellyeket legelöször ö 
maga szeg meg, B a néma es ezótalan világnak azon látványt nyujtja, 
hogy hozzátok kiált: "Ne kövessetek engem, ha nem akartok azon 
szarencsétlenség prédájává lenni, melly jelenleg engem sujt." Oh 
milly ékesszóló leczke ezen nyomorúság! milly élénk világosság j ö 
ezen oltárok kebléből ! milly fönségesek és borzasztók azok, mióta le
lánczolva tartják ezen oroszlánt! Hasonló jelenet ahhoz, melly az 
uralkodó képét tünteti elő, nem midön őt trónusán ülve látjuk hi
borba öltözve és koronával fején, de a bArbárokat elterülve lábai előtt, 
hátra kötött kezekkel s szomoru, földre szegzett arczczal. 

Ti is, midön ezen oltárokhoz tódultok, mindcn okoskodásnál 
jobban megerősítitek, milly jogai vannak szentélyünknek. Még a 
husvéti ünnep sem gyüjtött nagyobb sokaságot ide; a csapás, melly 
öt érte s majdnem megsemmisitette, annyira nagyobb zajt ütött, mint 
a harsona hangja, melly bennünket ezen templomba hiv. Férfiak, 
nök a még a legvisszavonultabb szüzek is, odahagyván a nyilvános 
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téreket és házakat, mind ide siettetek a templomba, hogy bámuljátok 
a megszégyenített emberi gyöngeségnek 1 a földi dolgok földeritett 
mulandóságának illy emlékezetes példáját, azon jóllétnek, melly ha
mis fényével tegnap .még vakitotta szemeiteket s ma leálczázva, a sze
rencsétlen ség által természetes rutaágának s a legsiralmasb gyáva
ságnak van visszaadva. Milly tanulság a gazdagokra, tanúira illy kü
lönös forradalomnak. Midön látják a gazdagság magas fokáról alá
hullva azt, ki még nem rég fejének egy intésével remegésbe hozta az 
egész világot, s midön látják öt megalázva, reszketve, a leggyávább 
állatoknál is jobban meghunyászkodva, görnyed ve, a félelemtől, mely 
megdermeszté minden érzékeit, amaz oszlophoz lánczolva, ki letéve 
minden gögöt, komolyan elmélkedik az emberi dolgok semmiségéről; 
midön illy látvány áll szemeik előtt, megismerendik a próféta szavai
nak igazságát: 71 ftEnden test széna, és minden ö dicsősége, mint a 
mezei virág. Megszárad a széna, és elhull a virág, ha az Ur szele rá
fuval (lzaiás XI. 6. 7). És másutt: Mint a füst, elenyésznek az én 
napjaim, és tetemeim mint a forgács elszáradnak (CL zsolt. 4.)." A 
szegény is üdvös tanulságot talál itt, mert vigasztalódván az emberi 
sors ezen példája fölött, megszünik panaszkodni saját helyzetéről, s a 
szükségnek örülni fog, mivel csendes; révpartot nyujtott n~ki, biztos 
menhelyet, sziklaszilárd erödöt a sors csapásai ellen ; sőt ha reá bizná 
a választást, megnyugodnék inkább jelen helyzetében, ruintsem csak 
pillanatig is bírná e világ minden kincsét, hogy azután illy véres kata
stropha közepett kelljen azt odahagynia. Mindnyájan tehát, gazdag és 
szegény, nagy és kicsiny, szabad és szolga, mind tanulhat itten. 
Nincs senki, ki ezen eseményben üdvös gyógyszert nem találhatna 
azon betegségek ellen, mellyekben szenved. 

Talán ezéihoz jutottam, s meginditottam sziveiteket s enyhi
tettem haragtokat? A boszankodás, me ll y izgatta kebleiteket, talán 
emberibb érzéseknek adott helyet? Igenis, merem remélieni; a kö
nyörület megnyitá magának az utat sziveitekhez, fölismerem ezt 
könyeiteken, mellyeket szemeitekből arczaitokra peregni látok. Miu
tán tehát részvetteljeseknek s nagylelküeknek tanusitottátok maga
toltat, cselekedjünk együttesen egy könyörületességi dolgot, s men
jünk, vessük magunkat a f<'jedelem lábai ele, vagy inkább boruljunk 
rnindnyájan Isten lábai elé, hogy méltóztassék megengesztelni a feje
delem szivét s inditsa kegyelemre. Az naptól fogva, rnellyen e sze
rencsétlen, ki szemeitek előtt van, ezen templomba menekült, nagy 
változás történt. A katonák zajongva gyültek össze a császári palo
tában s ingerült hangon követelték a bűnös fejét. A császár értesülve 
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a helyről, mcllyet menLelyül választott, erélyes szavakban bizonyítá 
nekik, hogy nem· kell annyira a bünöket tekinteniök, mellyeket sze
mére vethetnek, mint inkább azon kevés jót, mellyet ru ü velhetett 
volna. Hasztalanul ruoudogatá, hogy az ö jó tettei némi elnézést ér
demelnek s hogy vétkei az emberi gyöngeség következménye lévén, 
érdemelhetnek megbocsátást; nem hallgattak semmi ellenvetésre s 
azt felelték, hogy a császári fölség ügyét meg kell boszulni. A lárma 
növekedett, a kardok villogtak, makacsu~ követeltetett az áldozat 
vére, s már rnindenki kész volt annak öntésére ; s a császár végre 
csak azzal tudta öket lecsillapitani, hogy azon menhely szent jogát, 
mellyet az áldozat lábainknál keresett, érdekében könyes szemekkel 
fenntartatni kérte. 

Nem marad számunkra egyéb hátra, mint követni a császár 
nagylelkű példáját, mert midön ö, ki annyira megsértetett, megbo
csát, midön elfeledi a személye ellen általa elkövetett sérelmeket, ér
demelnénk-e mi mentséget, ha engesztelhetienek maradnánk, mi kik 
közvetlen ül nem bántattunk meg? Talán haraggal sziveitekben akar
nátok részt venni a mi szent titkaink ban, s ugyanazon ajkakkal, mely
lyekröl még az átkok hangzanak, kérni akarnátok Istent "És bocsásd 
meg nekünk a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az elle
nünk vétetteknek? (Máté VI. 12). u Megengedem, hogy ezen ember 
sulyos ro sz tetteket köYetett el, hogy erőszakos kitörésekre ragadtatta 
magát ellenetek ; de most a kegyelem s nem a szigor órája van itt, a 
jóságé s nem az igazságé, a részvété és könyörületé, nem az ítéleté s 
kárhoztatásé: ez a kegyelemosztás ideje s nem pedig, hogy kérlel
hetleneknek mutassuk magunkat. Ne gondoljunk tehát többé a bo
szuállásra, győzedelmeskedjünk önmagunk fölött, sőt kérjük a könyö
rület Istenét, hogy kegyelmezzen meg a bűnösnek, távolitsa el tőle 
az öt fenyegető veszélyt s tartsa meg életét, hogy ideje legyen meg
bánni bűneit. Kérjük mindnyájan egyhangulag a császár kegyelmét 
az egyház és az oltárok iránti tekintetből; kérjük öt, hogy ajándé
kozza a szent asztalnak ezen ernber életét. Ha ezt tőletek megnye
rem, maga a fejedelem hálás lesz érte; és Istennek, ki nem is fogja 
bevárni az ö beleegyezését, tetszeni fog ez s megjutalmazand érte 
bennünket. Valamint nem szereti a kegyetlen és embertelen szive
ket, épugy kedveli a jámborokat és könyörületeseket: "Mert irgal
masságot kivánok én, és nem áldozatot (Ozeás, VI. 6)" mondá ö 
maga. Szent könyvcinek minden lapján irgalmasságot követel, s azt 
mindnyájunlmak ugy tünteti fol mint saját vétkeink gyógyszerét. 
Aitala nyerendjük meg ~z ég kegyeit1 elnyerjük büneinl' bocsana tát, 
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tisztelni fogjuk az egyházat, kiérdemeljük mind a császár kegyelmét, 
mind az egész nép tapsait j általa városunknak a jámborság és mér
tékletesség olly hirét szerczzük meg, melly annak dicsőségét a világ 
legszélső határaig terjesztendi. Siessünk a; császár lábaihoz, kérjük 
öt, esedezzünk, mentsük meg e szarencsétlen foglyot, ki ;esdő kezek
kel fordul felénk, ki őrizetünkre bizta magát j hogy mi is elnyerhes
sük a jövendő boldogságatami urunk Jézus Krisztus kegyelme és 
jósága által, kinek szent neve legyen örökön örökké áldva és dicső
ítve. Amen. 

A t i z e n ö t ö d ik fe j e z e t h e z. 

Az ifjú Thcodoslus követsége Attillíhoz 449-ben. 

Előadatik a Byzantinae historiae scriptares mü 
első füzetébcn, Ex T~~· Í(JTO(!tct~ !11(!t(Jxov 12frrof!oq xat (JOqJt(J'l'TJ~ czim alatt, 
kezdetén azonban zavart és hiányos. IgyekeztUnk azt jobb rendbe és 
értelemre hozni, átvevén ugyanazon Priscusnak egynémely előrebo
csátott helyeit, amint Guizot is tett, hozzácsatolván végét is, mellyet 
ez mellözött. 

= A scytha Edeko 1 ki magát :L harczmezőn igen kitüntette, 
ujolag követté lön Ürestes társaságában. Ez, ki nemzetségére nézve 
római volt, Peoniában lakott, melly tartomány a Száva mellett fek
vén, Aetiussal a nyugati rómaiak vezérével kötött szerzödés folytán 
a barbárnak hódolt. Edeko a palotába bocsáttatván, átadta a csá
szárnak a leveleket, mellyekben Attila panaszkodott, hogy a szöke
vények ki nem adattak, kik ha neki vissza nem adatnak, s a rómaiak 
továbbra is müvelik azon földeket, mellyeket ö fegyver által saját 
birodalmához csatolt, a háboru ujbóli megkezdésével fenyegetözött. 
Ezen földek az Ister mentében, Peoniától egészen a thráciai Naváig 
terjedtek, mintegy tizenöt napi járó területen. Továbbá azt követelte 
hogy a vását· ne az Ister partjain tartassék, mint ezelőtt, hanem Naia
sus városában, mellyet ö bevett és lerontott, s olly mcssze feküdt az 
Istertöl, hogy egy jó lábu ember innen oda öt nap alatt juthatott el, 
s határt képezett a scythák és a rómaiak államai között. Továbbá 
azt Í~> követelte, hogy a kétséges pontok tárgyalása végett követek 
küldesscnek hozzá, kik azonban ne legyenek közönséges származá
suak és ranguak, hanem a legkitűnőbbek a consui-viseltek között j 
fogadásukra egészen Sardicáig jőne. 

Ezen levelek elolvasása után Edeko visszavonult a császár 
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elől s Vigiliussal, ki azért jött, hogy tolmácsalja azt, mit Attila irás
ban akart értésére adni a császárnak, bejárta a palota lakosztályait, 
bemutatta magát Chrysaphiusnak, a császár eunuchjának, kinél ez nagy 
tekintélyben és kegyben állott. A barbár csodálkozva szemlélte a ki
rályi palota nagyszerüségét. Vigilius aztán 1 midőn a barbár, Crysa
pbiussal beszélgetésbe eredt, a tolmács szerepét vivén, azt mondotta, 
hogy Edeko csodálja a császári lakokat, éa ezereneséseknek tartja 
a rómaiakat, kik annyi gazdagságban bővelkednek. Edekónak azt 
felelte Crysaphius, hogy tőle függ hasonló dolgok urává lenni, aranytól 
ragyogó tetővel és tömérdek kincscsel, ha elhagyván Scythiát, a ró· 
maiakhoz állana. Edeko ellenben azt válaszolta 1 hogy egy másik 
ur ~zolgájának, ura beleegyezése nélkül nem szabad illyeamit tenni. 
A~t kérdezte tőle az eunuch, ha vajjon könnyen bejuthat-e Attilához, 
s milly tekintélyben részesül a scytháknál. Azt felelte, hogy Attilá
val igen bizalmas lábon áll, sőt néhány főbb scythával együtt még 
személyének őrizete is reá bizatott, minthogy bizonyos meghatározott 
napokon mindegyikök őrszolgála tot teszen Attila körül. Az eunuch erre 
azt válaszolta, hogy ha biztosan beszélhetne, igen nagy jókat sze
rezne számára, erre azonban szabad idő szükséges, miértis legjobb 
leszen, ha vacsora után visszatér hozzá, Ürestes és a követség egyéb 
tagjai nélkül. · 

A barbár megigérte, hogy el fog jőni, s az étkezés után csak
ugyan el is ment hozzá. Erre, Vigilius tolmácsolása mellett, egymás
sal kezet szoritva és kölcsönösen megesküvén és pedig az eunuch 
arra, hogy csak ollyanakról fog beszélni 1 mik Edekónak nem ká
rára, hanem előnyére és hasznára leendnek 1 ez pedig arra, hogy 
abból, mit az eunuch neki mondani fog, semmit sem jelent ki, még 
akkor sem, ha nem áll reá: az eunuch azt tanácsolta Edekónak, 
hogy ha visszatér Scythiába, tegye el Attilát láb a ló l, és azután csat
lakoz?.ék a rómaiakhoz ; ezt tevén boldog élete leend, gazdagságak 
közepett. Edeko elfogadta az eunuch ajánlatát, de hozzátette, hogy 
tervök kivitele végett pénzre van szüksége, nem sokra ugyan, csak 
ötven font aranyra, a parancsnoksága alatt álló katonák közötti ki
osz.tás végett, hogy tervök illő keresztülvitelében neki segédkezet 
nyujtsanak. Midön az eunuch ezt neki azonnal, minden halogatás 
nélkül kifizetni akarta, a barbár azt mondá, miszerint előbb vissza 
kell mennie, hogy számot adjon követsége eredményéről, s megkapja 
Attila válaszát a foglyokat illetőleg; menjen vele Vigilius is, hogy 
együtt értekezhessenek czéljuk mikénti valósitásáról, s a pénzt an
nak idején majd küldje utána. Attila ugyanis visszatérése után azon-
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nal azt fogná kérdezni töt'e, valamint a többiektől is, ki kapott aján
dékokat, és mennyi pénzt adtak nekik a rómaiak; már pedig azt 
nem tarthatná titokban társai iránti tekintetből. 

Az eunuch ugy látta, hogy a barbár helyesen gondolkozik, mi
ért is elfogadta nézetét. Erre azonban rögtön elfutott, hogy az ügyet 
a császár el öt t föltárja, ki magához hivatván Martialis hivatal mester( 
szükségesnek vélte a barbárral kötött egyezményt ennek is tudomá· 
sára juttatni. A hivatal-mcster ugyanis részt veszen a császár minden 
tanácskozásaiban, tőle függnek a tolmácsok és katonák, kik a palota 
fölött őrködnek. Meghányván erre a dolgot minden oldalról a császár 
'és l\Iartialis elhatározták, hogy Attilához Vigiliussal követül Maxi
minust is elküldik. 

Vigiliusnak, ki a tolmács szerepét vitte, mindazt végre kellett 
hajtania, mit Edeko jónak talált j Maximinusnak, ki mit sem tu
dott arról, mi forgott szönyegen a császár és Martialis közötti tanács
kozásban, a császári leveleket kellett átadnia Attilának: a császár a 
követeket illetőleg azt irta, hogy Vigilius tolmácsi, Maximinus pedig 
kövflti tiszttel van fölruházva, ki méltóságban felülmulja Vigiliust, 
kitünő családból származik, s neki nagy és hasznos szalgálatokat tett. 
Ehhez hozzátette, hogy nem illik, ruiszcrint Attila megszegvén a 
szerzödéseket, megtámadja a rómaiak birtokait; már azelőtt több, s 
most ujolag tizenhét szökevényt kültlvén neki vissza, több már nincs 
is nála. Ez volt irva a levélben j ezeken kivül szóval meghagyta Ma
ximinusnak, hogy mondja meg Attilának, miszerint ö nem kivánja, 
hogy hozzá magasabb rangu követeket küldjön j elődei ugynnis 
azokhoz, kik Scythiában uralkodtak, követekül nem szoktak máso
kat küldeni, mint az első katonát, a kivel épen találkoztak, vagy 
bárkit mást. Különben pedig a közöttük szönyegen lévő kétséges dol
gokat illetőleg azt véli , hogy azok elintézése végett jó volna, ha 
Attila Onegesiust küldené. Miként fogadhatna ö, Attila, valameily 
consuiaria egyeniséget Sardicában, melly romhalmaz volt 'l 

Midön Maximinus a császár rábeszéléseinek engedve azon kö
vetséget magára vállalta, engemet is rávett, hogy öt kövessem. Utra 
keltlink tehát a barbárokkal együtt, s megérkeztünk Sardicába, 
melly Konstantinápolytól tizenhárom napi távolságra fekszik. Midön 
ide megérkeztünk, Edekót és a többi barbárokat lakomára akartuk 
meghívni ; levágatván az ökröket és juhokat, mellyeket a tartomány 
lakosaitól vásároltunk, a teritett asztalhoz ültünk. A lakoma alatt a 
barbárok dicsérni és magasztalni kezdték Attilát, mi pedig a császárt. 
Vigilius erre azt mondá, hogy nem illik Istent emberhez hasonlitani1 
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Attilát embernek, Theodosiust pedig Istennek nevezvén. A hunnok 
ezt zokon vették, a harag lassan lassan erőt vett rajtok, mi pedig 
ügyekeztünk a társalgást más tárgyra forditani, s haragjukát gyen
géd szavakkal lecsilapitani. Felkelvén az asztaltól, Maximinus aján
dékokkal meg akarta nyerni Edeko és Ürestes barátságát, ·selyem
öltönyökkel és indiai gyöngyökkel kinálván meg öket. Ürestes erre 
megvárván, mig Edeko eltávozott, azt mondá Maximinusnak, hogy ö 
neki valóban bölcsnek és okosnak látszik, mint aki, nem ugy mint a 
többiek, semmi ollyast nem mondott, mi a kir:ilyokat sérthette volna. 
Némellyek késöbb 1 számba sem vevén Ürestest, vacsorára hitták 
meg Edekót 1 a ajándékokkal halmozták el. Mi mindezeket nem 
értvén, s be nem látván, hová czéloztak Ürestes szavai, azt kérdez
tük tille, miért tisztelik öt kevesbbé, mint Edekót; Ürestes azonban 
mitsem felelve, eltávozott. 

Másnap járkálás közben Vigilíusra bukkantunk, s elbeszéltük 
neki azt, mit Ürestestől hallottuk. Vigilius azt válaszolá, miszerint 
Ürestes nem sértetett meg azáltal, hogy nem részesült olly tisztelet
ben mint Ede ko; Ürestes ugyanis csak Attila szolgája és irnoka, 
mig Edeko, ki jeles harczos és származ:isra nézve hunn volt, méltó
ságban öt sokkal felülmulta. Alighogy ezt rnondotta, Edek6hoz for
dult s honi nyelven beszélgetett vele, mire csakhama1· tudtunkra adta, 
hogy mindazt elmondotta Edekónak, mit előtte felhoztunk Edeko 
azonban ollyanynyira feldühödött ellenünk, hogy ugyancsak sokat 
kellett beszélnünk, mig egy kissé lecsillapithattuk. 

Naissusba érkezvén, mellyet az ellenség lerontott és a földdel 
egyenlöyé tett, azt az emberektől elhagyatva találtuk, kivéve néhány 
betegeket, kik a templom romjai közé menekiiltek. Puszta, s a folyó
tól némi távolságra eső vidéken utazván - a partok tele voltak a 
csatában elesettek csontjaival - Aginteushoz jövénk, ki az illyricumi 
csapatok parancsn0ka volt, és Naissus mellett állomásozott. A csá
szár meghagyta neki általunk, hogy adjon át nekünk öt szökevényt, 
kik által betöltessék a tizenhetes szám, amint az Attilához intézett le
vélben irva volt. Bemutatván tehát neki magunkat és felszólítván öt, 
hogy adja át az öt szökevény hunnt , felszólításunknak engedett, s a 
szökevényeket jóakaró szavakkal vigasztalta. Egész éjen át menvén, 
a naissusi hegyektől az Ister felé indultunk, és sok ide s tova járkálás 
után még sötétben egy falura bukkantunk. Midön itt föltettük ma
gunkban, hogy nyugat felé megyünk, egyszerre feltünt a nap, és 
sugarai arczainkra estek. Nem ösmen-én a helyet, felkiáltottuk, 
hogy a nap, melly átellenünkben kelt fel, nem a rendes utat követi, 
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s a dolgok rendében felforgatás jött létre j a talaj egyenetlensége 
miatt azonban az ut azon a helyen kelet felé fordul. Ezen sziklás és 
bajosan járható tájékról egy más, macsáros síkságra jutottunk, hol 
barbár révészek egy fatörzsből vájt lélekvesztökön szállitottak át 
bennünket a folyó tulsó partjára 1). Ezen lélekvesztök nem azért 
voltak készítve, hogy bennünket, hanem hogy azon sok barbárt szál
lítsák át, kikkel utközben találkoztunk j ugylátszott, hogy Attila ugy 
indul a római tartomány megtámadására, mint valameily vadászati 
rnulatAágra. 

Átkeh-én az Isterf\n, s a barbárokkal e~yetemben rnintegy ti
ZPnöt atadiumnyi utat hagyván magunk mögött, egy térségen~) mind
addig varakoznunk kellett, mig Edcko értesitetf:mdett Attilát meg
érkezésiink felől, velíink marad ván azok, kiknek kalauzokul kellett 
szolgálniok. Este vacsoraközben felénk közelgő lódobogást hallánk, 
s azonnal két scytha érkezett hozzánk, kik meghagyták nekünk, hogy 
induljunk Attilához. Mi azonban arra kértük őket, hogy szálljanak 
le lovukról és üljenek veliink az asztalhoz; másnap utra kelvén, kö
vettük öket. Ugyanaznap, mintegy esti nyolcz óra tájban, Attila 
sátorához érkezénk a), hol ezen kivül még igen sok más sátor volt j 
midőn egy dombon mi is sátraink felállitásáho:r. fogtunk, a barbárok 
ezt megakadályozták, mert a szomszéd völgyben Attila sátra volt 
felállítva, miért is ott ütöttük fel sátrainkat, a hol a barbárok a helyet 
számunkra kijelölték. 

Nem sokára hozzánk jöttek Edeko, Orestes, Scotta. és több 
más főbb rangn scytha, hogy megkérdezzék tőlünk, mi a czélja kö
vetségünknek. Egymás szeme közé néztünk, csodálkozván ezen ha
szontalan kérdés fölött ; ök azonban nem tágitottak, s minden áron 
feleletet akartak tőlünk kapni. Mi erre azt válaszoltuk, hogy a csá
szár meghagyta nekünk, miszerint követségünk czélját csak Attila, 
és nem mások előtt fejtsük ki. Scotta ezen szavak által sértve érez-

1) A Dunán valószinüleg Aquae nevü kis város mellett keltek át, melly egy 
hegyláncz és a Duna között feküdt, s környékén morsárok voltak. 

2) A temesi-bánság siks!tgá.n? Attila sátrai ez esetben a Temes és Duna 
között lettek volna felá.llitva. 

•)' Három mérf'óldnyi (= 'j.) utat vevén föl egy órára, Attila sátrai nem 
lehettek measzebb a Dunától huszonhét mérfóldnél; hogy csakugyan nem volt~tk 

messzebb, következtethetjük mind a csapatok Ó.t8zállitására rendelt bárkák, mind 
pedig azon barbárok sokaságából, kikkel utazóink utközben találkoztak. 
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vén magát azt mondá, hogy illy pa•·ancsot kapott fönökétöl. "Külön
ben is eléggé ismeretes előttünk, ugymond, milly ravaszság és alatto
mossággal szaktátok dolgaitokat intézni." Mi tiltakoztunk ez ellen 
és azt állitók, hogy soha sem parancsolta meg senki a követeknek, 
miszerint megbizatásukat valakinek Itijelentsék előbb, hogysem an
nak szine elé bocsáttassanak, kihez küldettek j ez a scythák elött sem 
ismeretlen, kik szintén többször küldöttek követeket a császárhoz j 
irányunkban is meg kell tartani azon törvényeket, mellyek minden
kire nézve megállapittattak, különben megsértenék a követi jogokat. 
Erre Attilához mentek, kitől Edeko nélkül csakhamar visszaérkez
vén, nyiltan kijelentették megbizatásunk tárgyát 1 s egyszersmind 
meghagyták nekünk, hogy ha más végezni valónk nincsen, azonnal 
hordjuk el magunkat. Hallván ezen dolgokat, nem tudtuk, mitévök 
legyitnk, mert el nem képzelhettük, miképen juthattak a császár szán
dékai tudomásra, mellyeket véleményünk szerint maguk az istenek 
sem tudhattak meg. Miért is jónak véltük semmit sem nyilvánitani 
rnegbizatásainkból, mig Attila elé nem bocsáttatunk j tehát követke
zőleg válaszoltunk : "Akár a scythák által imént elmondottak, akár 
mások legyenek azon dolgok, mellyeknek követségszerü tá•·gyalása 
végett idejövénk, azok csupán a főnököt illetik s tőle függnek, és 
semmi esetre sem fogunk azokról mással, rnint csupán vele beszélni." 
Erre megparancsolták, hogy azonnal utazzunk el. 

Mig mi az uti készületekkel foglalatoskedánk, Vigilius szemre
hányásokat tett nekünk a scytháknak adott felelet miatt, azt mond
ván, hogy jobb lett volna inkább valamit hazudni, mint az ügy elin
tézése nélkül térni vissza. "Mert ha én, ugymond, beszéltem volna 
Attilával, könnyen lebeszélhettem volna öt a rómaiak elleni háború
ról, minthogy már elöbb is fontos szolgálatokat tettem neki, s az 
Anatoliushoz küldött követségben is igen jó hasznomat vette j Ede
ko szintén igy vélekedik." 

Ezen - őszinte vagy álnok - szavakkal bizonyára azt akarta 
elérni, hogy a követség köpenye alatt valami uton-módon valósit
hassa az Attila ellen szött ármányokat, s megkaphassa azon aranyat, 
mellyre Edekónak, mint ez az eunuchnak mondá, hü emberei kö
zőtti kiosztás végeÍt szüksége volt. Vígilius azonban nem tudta, :hogy 
elárultatott j Ede ko ugyanis vagy titkosan alkudozott az eunuchchal•), 
vagy attól tartott, hogy Ürestes elmondja Attilának, mit beszéltek 
Sardicában a vacsora alatt s arról fogja öt vádolni 1 hogy nélküle tit-

1
) Az eunuch, mint már ionebb mondatott, egyenH:í volt a miniszterrel. 
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ko;; ertekezletekct tartott a császárral és az eunuehchal, miértís fel
födözte Attila előtt az cllene szütt összeeskü vést, s hogy rnennyi ara
nyat fognak o czélra kiildoni; r.gy"zersrnind mcgbizatáHaink tárgyát 
is elmondotta. 

A szükség által kény:;zoritve barmaink fölszereléséhez fogtunk, 
s már épen utra akartunk kelni éjnek idején, midön néhány barbár 
jött felénk, kik Attila parancsára azt mondák, hogy maradjunk, mcrt 
az éj alkalmatlan az utazásra. Ugyanazon helyre, honnan kiindul
tunk, több más barb~ir jött, Attila által küldetve, kik egy ökröt és a 
folyúból halakat hoztak számunkra 1); étkezés után lefeküdtünk. 
V iraelatkor azon reménynyel kecsegtettük magunkat 1 hogy Attilától 
talán mégis kegyesebb választ nyerünk. Ő azonban ismét ugyanazon 
embereket küldötte hozzánk 1 meghagyván nekünk, hogy azonnal 
utazzunk el. Szó nélkül hozzá fogtunk a készülödéshez, ám búr Vigi
lius mil1den áron reá akart beszélni bennünket, hogy azt válaszoljuk, 
miszerint még más mondanivalónk is van, minek megtudása Attilám 
nézve rendkivüli fontossággal bi1·. Látván később, hogy az ügy ki
fcjliídése Maximinust igen boszantja , magammal vittem Rustieiust, 
ki igen jól ismerte a barbárok nyelvét; ö nem mint a követség tagja 
jött velünk Seythiába, hanem mc1't végezni való dolgai voltak Con
Htantiussal, ki származására nézve olasz lévén, a nyugati rómaiak ve
zére Aetius által Attilához külcletett, hogy neki mint titkár szolgál
jon. Enuek kiséretében Scottához wentem, mert Onogesius távol 
volt, s Rusticius tolmácsolásának segélyével azt mond;im neki, hogy 
Maximinus igen nagy és értékes ajándékokkal tisztelné meg, ha ki
eszközölné, ltogy valami uton-módon beszélhetnénk Attilával; Ma
ximinus ugyanis olly dolgok túrgyalása végett jött, mellyek igen 
nagy előnyben részesitendik nem csupán a rómaiakat, dc a hunnokat 
is; söt ezen követség különösen haszno:; és tisztcsséges magára One
gesiu~ra nézve, mort a császár azt kivánta, hogy a két nemzet kö
zötti kétes ügyek elintézésc végett Onegesius küldessék, melly külde
tésbí)J ajándékokkal elhalmozva térne vissza. Mivel peuig Onegesius 
távol volt, illik, hogy testvére nem csekélyebb ügyekezettel ipar
kodjék ezen olly annyira fontos ügyben eljárni. Megtudtam, tevém 
hozzá, hogy Attila, nagy bizalommal viseltetik iránta, de itt nem igen 

1) A Duna ponty ai iuy~ucz éH fényüzési (·lel volt al< a harbllrok a~ztalán. 

Cassiodorus mondja: Privati e~ t habere, quod locus continet: in principali eonvivio 

hoc decet PXquiri, quod v i sum deueat 11dmirari. Destinct carpam Danuuins, 11 

P.•·uo V<•ni:tt an•·orar:o. Vm·im·. lih. XTI. l'('i•t .. 4.. 

VII. ·;,J 
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lehet hitelt adni annak, a mit az ember hall; tőle függ bennünket tet
tekkel meggyőzni afclöl, hogy milly becsben áll AttilánáL Hallván 
szavaimat következőleg válaszolt: "Ne féljetek, én is Lirók olly te
kintélylyel és kegygyel Attilánál mint testvérem, akát· beszélni, akár 
tenni kelljen valamit." Ezután lóra iilve , Attila sátra ·felé vág
tatott. 

Visszatérvén Maximinushuz, ki Vigiliussal buslakodott, s nem 
tudta, mitévő legyen, elmondottam neki, mit beszéltem Seottával, s 
milly választ kaptam tőle, egyszersmind siirgetvc fol~zólitottam Ma
ximinust, hogy készítse elő a Scottának adandó ajándékokat, s gon
dolkozzék, mit mondjunk majd Attilának, lm vele találkozunk. 
Mindketten felállottak, mert jöttömkor a füvön ültek, diesérték eljá
rásomat s egyszersmind megállitották azokat, kik a barmokkal már 
utra keltek. Erre egymás küzött tanácskoztak, miket mondjanak 
majd Attilának, s hogyan szolgáltassák át neki azon ajándékokat, 
mellyeket Maximinus Attila számára a császártól hozott. 

Mig ezen dolgok és gondolatok fölött töprenkedtünk, egyszerre 
csak megérkezik Scotta, s Attila nevében bennünket magával hítt. 
Attila sátra felé indúltunk tehát, melly llok barbár által volt körül
véve, kik ott örségi szolgálatot tettek. Midőn beléptünk, Attilát egy 
faszéken ülve találtuk. A tróntól némi távolságra megállapodtunk; 
erre Maximinus előbbre mcnt, s üdvözölvén a barbárt, átnyujtá neki 
a császár levelét, és azt mondá, hogy a császár iidvöt és szerencsét 
kiván neki és övéinek. "Történjék az a rómaiakkal, a mit íík nekem 
kivánnak," válaszolá a barbár; erre a beszédet hirtelen Vigiliushoz 
intézte, szemtelen baromnak nevezvén, és kérdőre vonván, hogy me
részkedett szemei elé jöni, tudván mindazt, a mibcn a békét illetőleg 
ö és Anatolius megállapodtak, hogy t. i. egy követ se jij,jön hozzá 
elöbb, mig a rómaiaknállévő összes foglyok visszaadva nem leendet
tek. Vigilius erre azt felelvén, hogy a rómaiaknál több scytha szö
kevény nincsen, Attila még inl<ább dühbe jött, szitkok és szidalmak
kal halmozta el, B ordítva azzal fenyegetőzött, hogy kerel:iztre feszít
tette, s a kesely ük étke ül adatta volna Vigiliust, ha dühét nem m é r
sékelné és vissza nem tartaná azon tisztelet, 
m e l y l y c l k ö v e t i m i n ö B é g e i r á n t v i s c l t c t n i t a r t o
z ik ; olly ruódon büntctné szavainak szemtelcnl:iége és vakmcrösége 
miatt. A rómaiaknál ugyanis még sok szökevény maradt, kiknek 
egy darab papírosra irt neveit az írnokok által felolvastatta. Midön 
az írnokok a még hiányzók noveit felolvasták, Attila megparancsolta 
Vígiliusnak, hogy tüstént távozzék Esfával, s jl'll'.'nt~e ki a rÚilHiiak 



563 

nak, hogy adják ki a még hatalmukban lévő összes szökevényeket, 
Carpilio, Aetius fia- s a nyugati rómaiak vezérének ideje óta, ki mint 
kezes nála tartózkodott. Nem fogja, ugymond, türni, hogy szolgái 
cllene fegyvert ragadjanak, de nem is képesek bármi segélyt nyuj
tani azoknak, kik saját tartományuk védelmét reájok bízták. Mert 
melly erőd vagy város maradhatna az egész római birodalomban épen 
és sértetlenül, ha ö felteszi magában, hogy beveszi és lerombolja? 
Eliítcrjesztvén megbizatásaikat, térjenek vissza azonnal, s mondják 
meg neki, mit akarnak: kiadják· e a szökevényeket, vagy emiatt 
háborut kezdenek? Erre meghagyta, hogy Maximinus várjon mind
addig, mig elkészítendette a választ a császár levelére s egyszersmind 
az ajándékokat kivánta. Miután ezeket átszolgáltattuk, visszavonul
tunk sátorunkba, hol sokáig beszélgettünk a látott és hallott dol
gokról. 

Csodálkozván Vigilius, hogy Attila, ki irányában mindig ke
gyesnek és udvariasnak mutatkozott, valahányszor csak követekkel 
jött hozzá, most olly kemény szidalmakkal halmozta el, - attól tar
tok, mondám, hogy valamellyik azon barbárok közöl, kiket Sardi· 
cában megvendégeltünk, idegenitte el tőle Attilát, elbeszélvén neki, 
hogy a császárt istennek, öt pedig embernek mondotta. Maximinus 
igen valószinünek találta szavaimat, mert mitsem tudott az Attila el
len szött ármányróL Vigilius azonban nem tudta, mit véljen, mert 
legalább véleményem szerint, nem birta magának megmagyarázni, 
miért kelt ki Attila ellene olly hevesen, mert, mint nekünk késöbb 
mondá, még csak nem is gyanította, hogy valaki rólfedezte volna 
Attilának azt, mit a lakoma alatt mondott, vagy az élete ellen szött 
összeesküvést. Ugyanis Edeko kivételével az Attilát környező egész 
sokaság között senki sem volt, ki vele beszélni merészkedett volna, 
annyira megfélemlítette valamennyiök lelkét; Edeko pedig , ugy 
vélte, részint esküje, részint az ügy komolysága által intetve, bizo
nyára hallgatni fog, nehogy ha kidülne reá, hogy Attila élete ellen 
titokban összeesküdött, halállal bünhödjék. Mig elménkben ezen dol
gokat hánytuk-vetettük, megérkezett Edeko, félrevonta Vigiliust, 
mintha igazán és őszintén akarna vele az összeesküvésről beszélni, s 
meghagyta neki, hogy hozza el a hü emberei között kiosztandó ara
nyat, s ezzel elment. Szerettem volna megtudni Vigiliustól, miröl be
szélt' vele Edeko, - ö azonban folyvást csalt engemet, meg levén 
csalatva ö maga is, s eltitkolván Edekóval folytatott titkos beszélge
tésének valódi okát, azt hitette el velem, hogy J<~deko azt mondotta 
neki, miszerint Attila a. szökevények miatt bőszült fel ellene olly 

36* 
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annyira. l\iiért is szükséges, hogy vagy a szökevények adassanak 
ki, vagy a születésök- és gazdagságuknál fogva Jpgtekintélyesebb fér
fiak jiljenek Attilához követségben. Még ezen dolgokról beszélget
tunk, midön Attilától követek jöttek hozzánk, kik Vigiliusnak és ne
künk megtiltott:ík valameily római fogoly, barbár rabszolga, vagy ló, 
vagy bármelly más tárgy megvásárlás:it, kivéve az élelemre szüksé
ges czikkeket, mindaddíg, mig a rómaiak és hunnak között szönye
gen forgó vitás kérdések meg nem oldattak. Ezt a barbár fiJnök 
előrelátólag és ravaszul azért rendelte igy, hogy annál könnyebben 
rajta kaphassa Vigiliust, minthogy senuni alkalmas iiriigyet nem fog 
majd felhozhatni, miért hozott magával annyi teméntelen aranyat. 
Egyszersmind meghagyta, hogy várjuk be Onegr~siust, ki majd M
szolgáltatandja a követségiinkre adott válnszt s azon ajándékokat, 
mellyeket ö a császárnak küld, Oncgc!lius ugyanis ekkor esetleg 
Attila nagyobbik fiával az acazirekhez ment. Ezek egy, Attilának 
meghódolt scytha nép voltak. 

Elutazván Vigilius Esfával, állitólag azért, hogy a szökevények 
kiadatását sürgesse , valóban pedig, hogy 11z Edekónak megigért 
aranyat elhozza, csak egy napig maradtunk még ugyana?.on helyen, 
másnap pedig Attilával észak felé indultunk. De a barhárokkal 
együtt nem sokáig utaztunk, s mihamar m:ís utra tértünk, mellyet a 
scythák, az idegenek kalauzai, jelöltek meg. 

Attila ezalatt megállapodott egy faluban, hogy niiiil vegye Esca 
leányát 1), ámbár már több felesége volt, minthogy azt a scythák tör
vényei megengedik 2). Erre egy igen teJjedelmcs síkságon haladván, 
több hajókázható folyóra buh:kantunk, s az Istcr után a legnagyob-

l) Ámbár Priscus nem momlju, mégis azt kol! hinniink, hogy nyugat felé 
mentek. Utjok általában véve észnk-nyugati irányt tartott. 

"i Ezen hely nagy vitatkozásoknak volt tárgyn. Pri~cus Azavai P-zek : ~ ya-

1.-iv {}l!yctt:ic:a E6xal" •flolÍÁ•t:o , mik azt jelentik, hogy E.~ca nevíi leányát aka,.ta 
nöiil venni. Priscus ugyan nem mondja, hogy az övé volt: i<wt:m~ , miért is egy

némolly tudós ezen helyet akkéut magyarázta: Eskának leányát, mintha volna 
tJJ,yat:ic:a -roií E6xal", méltán akként vélekedvén, hogy a görögök hajtogathatla
noknak tekintették a barbár tulajdonneveket, mint ismeretleneket. Hogy ha 
Attila, teszik hozzá, saját leányát vette volna el, Priacus bizonyára nem hagyta 
volna emlités nélkül ezen házasság kiilönösségét. TiRztára akarván rno~ni Attil.í.t 

a vérfertőztetés macskától, ebbeli vágyuk helyesnek tiintettc fel elöltük ezen 
okoskodást, s talán csakugyan van is némi alapja. Ezen szavak azonban : mint
bogy azt a scythák törvényei meliengedik, ugy a nök többségére , mint azon 
tényre is vouatkaznak , melly szerint Attila saját leányát vetto nöiil. Történelmi 

bizonyságok sem hiányoznak arra 11~zve, l.10gy sole barbár népnél szokftRban 
volt. saját l• !tnynl<«t. Y enni felr••lgiil. Szell t Jeromos nyil\"Ítll igy ,;,óJ: l'er•ae, 



Lak nevei Drceon, 'l'iga és Tifisa. A nagyoubakon egy fatörzsből vájt 
lélekvesztökön, minőket a piwti lakosok napi szükségleteikre hasz
nálnak, a többieken pedig talpakon mentünk át, mellyeket a barbá
ruk miudig készen tat·tanak , szekereken hordozva· m~tgukkal, hogy a 
macsárokun átkelhessenek. A helységekböJ élelmet hoztak, gabona 
helyett c c n e l' o-t (kenyeret?), s bor helyett m o d-ct (mézet r), mint 
a lakosok híjálc Azok, kik bennünket szolgálattétel végett kísértek, 
c e n e ro-t (miglio, köles) adtak nekünk, italul pedig bizonyos árpa
főzetet adtak, mellyet a barbárok c am-nak h inak. 

Nagy utat hagyván hátra, alkonyatkor egy mocsár mellett ütöt
tük fel sátrainkat, mellyhöl a szomszéds~ígból meriteni szoktak, mint
hogy iható vize van. Itt hit·telen mennydöt·gésektöl, villámlások- és 
heves záportúl kisért zi \'a tar kcletkezvén, a dühös szél nem csupán 
sátrunkat forgatta fel, hanem összes edénycinket is a közeli tóba 
vitte. Megrettenve az égi hábol'Utól é~ attól, a mi velünk történt, el
hagytuk azon helyet, s egynní.stól elszakadva és szanaszét szóródva, 
kiki közölünk azon utra tért, melly először mutatkozott, az éj sötét
sége és a zuhogó eső köze p ett. V égre különféle utakon a szomszéd 
falu viskóiba menekülénk, s mivel még mindnyájan együtt voltunk, 
nagy kiáltások között az elvesztett tárgyak keresésére indultunk. 
E zajra a seythák kijövén, s fáklylik gyanánt meggyujtván ama nú
dakat, mellyekct .tüzelöszerül J.aszmHnak, azt kérdezték tőlünk, hogy 
miért kiabálunk olly nagyon. A bennünket kisérő barbárok azt fe
lelték, hogy a fergeteg miatt eltévcdtünk. Erre azok nemeslelkiileg 
meghittak bennünket házaikba, s száraz nádból jó tüzet raktak. 

A falu urnöje, azelőtt Blella felesége, ételeket és szép nőket 

küldött hozzánk, hogy mulassunk velök, mert az illycsmi a scythák
nál megtiszteltetés. Köszönetet mondánk a nőknek a nekünk hozott 
étkekért, és a kunyhókban lefeküdtünk, megtartóztatván magunkat 
tölök. Napköltekor minden gondoskodásunkat elveszett butoraink 
keresésére forditottuk, és csakugyan meg is találtuk, részint ugyan· 
azon a helyen, hul tegnap megállottunk, részint a tó partján, és né
melly tárgyakat magában a tóban is. Miután a lovakról, az igás és 
teherhordó barmokt-ól is gondoskodtunk, a királyné üdvözletére siet
tünk, ezüst csészék, vörös börök, indiai bors, datolyák és más száraz 
gyümölcsök felajánlásával mutatván irányábani hálánkat, minthogy 

Jfedi , Indi et Aethiopes , regna non modica et romano 1·egno paria cum matribWJ 

et aviis, rwn filiabWJ et nepotibus C'Jpulanlur. (lib, II. a<lv. Jovin.) Miért ne tehet

ték volna ugyanezt a hunnok i~? 
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nem akartunk kevesebbeknek Játszani a barbároknál, kiknél olly tisz
tességes fogadtatásban részesüitiink; erre minden jót kivánván ne
kik, rögtön elutaztunk. 

Hat napi utazás után a scythák, az idegenek kalauzai, egy falu
ban megállitottak bennünket, hogy aztán majd Attila után menjünk, 
ki onnan épen elutazni készült. Itt találkoztunk a nyugati rómaiak 
által Attilához küldött követekkel j ezeknek főnökei Romulus, ki 
grófi méltósággal volt felékesítve 1 Prirnutus, N oricum kormányzója, 
és Romanus, a katonák századasa, voltak. V c lök jött Constantius, 
kit Aetius küldött Attilához, hogy neki titkári szalgálatokat tegyen. 
és Tatullus, azon Urestes atyja, ki Edekával volt j ezek nem mint 
a követség tagjai jöttek, hanern csak barátságból és magán ügyek 
miatt. Constantius azonban Itáliában létekor nagy barátságm lépett 
velök, Tatuilus pedig rokonsági érzetből kelt u tra, minthogy fia 
Ürestes Romulus leányát vette nöül, Petoviuru noricumi városból. 
A követek Attila kiengesztelése végett jöttek, ki azt követelte, hogy 
adják át neki Silvannst, a csaszári asztal ezüstjeinek őrét, rninthogy 
ezüst csészéket kapott egy bizonyos ConstantiustóL Ezen Constan
tius, ki nyugati Galliából származott, valamint a másik, szintén titkári 
minöségben jött Attilához és Bledához. 

Ez, mig a scythák a syrmiumi várn.csot osh·omolták Peoniában, 
arany edényeket kapott a város püspökétől avég_re, hogy árukon 
majd váltsa ki öt, ha a várossal együtt elevenen jut az ellenség kezei 
közé, ha pedig elveszne, váltson ki a rabszolgaságba hurczolt polgá
rok közöl anynyit, menynyit lehet. Constantius azonban a város le
rombolása után keveset törödvén a többivel, bizonyos ügy miatt Ró .. 
mába ment , az edényeket eladta Silvanusnak azon föltétel alatt, 
hogy ha a pénzt egy bizonyos idö alatt a kamatokkal együtt kifizeti, 
az edényeket visszaválthatja; ha ezt nem teszi, Silvanus megtartja 
az edényeket, s mint sajátjait fogja használni. Attila és llleda kereszt
tel büntették ezen Constantiust, mint a ki azon gyanuban állott, hogy 
áruJáson töri fejét. 1\Iidön késöbb az arany edényekkeli történet Atti
lának tudomására jutott, Silvanus kiadatását követelte, mint ki olly 
jószágot rabolt el, melly az ö birtokába jutott. Aetius ennélfogva és 
a nyugatrómaiak császára követeket küldöttck hozzá, hogy megmond
ják neki, rniszerint Silvanus, mint Comtantius hitelezöje, korántsem 
rabolta azon arany edényeket, hanern csak zálogképen tartotta ma
gánál, kész levén azokat hasonló összegért a papoknak bármikor át
engedni, mert nem illő, hogy az emberek saját használatukra for
dítsák az lstennek szcntelt rdényeket. Ha ezP.n okok s az istensc~g 
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iránti tisztelet sem lennének képesek Attilát Silvanus követelésétöl 
eltéríteni, ez ki fogná neki fi:-:etni az edények árát. Mert csakugyan 
nem lehetett egy olly embert adni kezébe, ki mitsem követett el. A 
római követek tehátjelenleg ezen ezéiból jöttek, s utjokban a barbá
rokat követték, hogy Wle feleletet nyerjenek és elbocsáttassanak. 

Minthogy nekiink is ugyanazon uton kellett haladnunk, mellyen 
Attilának, megállottunk egy kissé, mig elöjiitt, 8 az egész soka
sággal nem mcssze utána indultunk, 8 néhány folyún átkelvén egy 
igen nagy váwsba érkezénk. Itt volt Attila lakása, mellyhez hasonló, 
magasságra és szép8ég1·e nézve, mint mondák, egész birodalmában 
nem volt; sima, szépen faragott deszkákból volt összeállitva, s kö
röskörül farácsozat keríté, nem annyira védelern , mint inkább ékes
ség végett. Közel a királyéhoz állott Onegesiu8 laka is, melly szintén 
fa-rácsozattal volt kiiriilvéve, de nem volt olly magas, sem tornyok
kal nem volt ellátva, mint az Attiláé. Igen távol a ház kerületétől 
volt azon fiirdö, mdlyet Onegesius, ki a scythák kiizött, Attila után, 
gazdagság és hatalomra első , PeoniáMI hozott kövekből építtetett. 
Scythia e_zen n;szében ugyanis sem kií sem fa nincsen, hanem mind
ezt máshonnan kell szállitaniok. Ezen fürdőt egy syrmiumi fogoly 
építette, remélvén, hogy jutalmul majd visszanyeri szabadságát, de 
az történt vele, amit legkevesbbé vá1·t, hogy t. i. még szigorubb szol
gaságba jutott; Oncgesius ugyanis fürdö szolgávli tette, hogy neki és 
családjának fürdésközLen szalgálatokat tegyen. 

Midtín ezen helyre érkeztünk, sok leány kn. jött Attila elé sor
ban, fehér, finom és igen hosszu ültönyökben, s két oldalról nagyobb 
nök által vezettetve; nünden sor hat vagy több leánykábó! állott, kik 
menésközben scytha énekeket és dalokat zengedeztek. Már közel 
voltunk Onegesius házához, midön abból kijött felesége, igen sok 
rabszolganl) által kisérve, kik étkeket éf:! bort hoztak; ekként szok
ták a scythák megtisztelni legföbb embereiket. A nö üdvözölvén 
Attilát, kérte, hogy fogadjon el valamit azon étkekLöl, mellyeket irá
nyábani tiszteletc és jóakarata jeléül hozott. Nehogy kedvét szegje 
barátja feleségének, lovon ülve evett, mialatt az öt kisérő barbárok 
az ezüst asztalkát fejök fölött tartották. Erre ajakával a neki nyuj
tott csészét is megilletvén, a királyi lakba vonult, melly szebb volt a 
többieknél és magaslaton feküdt. Mi Onegesius házában maradtunk, 
a miút ö nekünk parancsolta, minthogy már visszatért Attila fiával. 
Onegesius azonban nem üdithette fel lelkét velünk a lakománál, mert 
alighogy megérkezett , Attilához ment, hogy számot adjon küldeté
~c;nc~k cn:~dményériíl, s tudtára adja azqn szerencsétlenséget, melly 
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Attilatiával tlirV~nt, kinek joLb keze lütiezamodott. Vacsora után el
hagyván Onegesius lakását, sátrainkat Attila lakása mellett titöttük 
fel, hogy igy Maximinus ne IP-gyen tőle nagyon távol, minthogy ma
gát Attilának bemutatui, s tnnár,sosaintl "'rtekeznie kPJiett. Itt tiiltiit

tiik a~. éjet. 
M{lsnap regg·el Maximinus Unegcsiushoz kiildütt. engemet, lu•gy 

neljam át neki az ű és a császár ajándékait, s egyszersmind kérjem, 
mondaná meg, hol és mikor szándékoznék vele kissé beszélgetni. 
Onegesins háza felé irányzám tehát lépteimet azon szolgákkal, kik 
az ajántlél,okat hozták j mintl1ogy pedig az ajtút zárvn. találám, v:í.r
tam, mig kinyilil!. és valaki .Fi, ki tudtára, adja ittlMem!'t. lVIialatt itt 
várva a ház körül sétúltam, cgyvalnl!.i jött felém, kit. nem ismertem, 
s ki sc y tha katonának látszott j hozzám {~rkezvén gürögiil üdvözölt 
mondván: xrúf!f! Csodálkoztam, hogy egy ~cythát göriiglil hallok 
beszélni, - a scythák ugyanis határ:1ik kiizó levén szoritva, egy bar
bár nyelvet miiveluek és beszélnek, t. i. a hunnok és góthok nyeh·ét, 
továbbá még a latint is azon kevesek, kik a r•Ímaiakknl mint keres
kedők gyakrabban érintkeznek; güriigiil azonbnn senki se_m beszél, 
csupán a ThrnciáLan vagy a tengcrmellúki lllyrieumban l'jtett fog
lyok. Dc Lárki látja is öket, azonual felismerheti rongyos ruháik- ~s 

piszkos arcznkrúl, mint a kik nyomorú lwlyzetbe jutottak. Ez azon
ban igen gazdag scythának látszott, mcrt gazdag és szép iiltönyiiiH·t 
hordott, B feje köröskörül le volt ber!!tválva. Viszonozván üdvözlését, 
kérdeztem, hogy kicsoda, honnan jött n barbárok földére, és miért 
választotta a scytha életmódot. "Nagyon szeretnéd tudni'?" Yála
szolá. "Azért kérdeztem ezt tőled, mcrt görögiil hallottalak be
szélni." Erre nevetve azt mondá, hogy szármnzás::íra nézve görög, s 
Viminneium nwesiai városba kereskedés végett jött, hol hosszabb ideig 
lakott, s egy gazdag nőt feleségül is vett j midön azonban a várost a 
bunnok bevettéh, B a temérdek drngaságokat felosztották, a zsák
múuy felosztásakor ö Oncgesiusuak jutott; szokásuk ugyanis a scy
tháknak, hogy a gazdagabb foglyokat félreálliVák, hogy aztán ki
oszszák az Attila után legföLbek között. Mit!ön nem sokkal késöbb 
igen vitézül harczolt a rómaiak ellen, és urának meghódította uz aca
zirok nemzetét, a scytha törvények szerint nem csak szabadságát 
nyerte vissza, hanem egyszersmind mindauna.k bi1'tokába jutott, mit 
a háboruban szerzett, Erre feleséget vevén, s vele már több gyerme
ket nemzvén, ezen életmódot vette föl, melly sokkal jobb az előbbi
nél, s azon ki v ül még Onegesius asztalához is többször hivatalos. A 
seytldlk ugyanis, kivél'e a hm·cz fáradalmait, csendcs és gondtalan 
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éktet élnek; itt lllindtmki szabad0n élvezi a szerencse javait, és senki 
sem háborgatja még a legcsekélyebb dologban is; a rómaiak között 
ellenben mindcnkit folyvást azon veszély fenyegeti, hogy el fogatik a 
hábol'llban, és saját fentartásúnak reményét másokban kell helyeznie, 
mert a zsarnokok nem engedik meg a fegyver viselését, hogy magát 
véuhesse R az eriíszakot visszaverhesHe. P.öt még azokunk is, kiknek 
ez meg van engedve, nagy kárukra van a vt•zérek gyámultalansága, 
!{ik semmi Hgyességgel sem birnak a háboru viselésében. De még 
sokkal roszabbak a háboru bajain1U a béke bajai, minthogy az adók 
rendkivül sulyosak, s a ros:t., nem mintleukire nt'!zve egyenlő törvé
nyek temérdek bajok szülüokai. Ha valameily gazdag vagy hatalmas 
ntegsérti a türví·nyeket, legkevésbbé sem bünhödik gonoszságaért, 
tle ha valameily szegény ·vagy kevésbbé óvatos ember teszi azt, 
ki nem tudja tényeit eléggé elpalástolni, ucm kerüli el a törvények 
által kiszabott büntetést, ha ugyan még az itélet hozatala előtt meg 
nem hal, mintltogy életét fölemészti a pörük hosszadalmassága és a 
fájdalom, midőn !útja, hogy vagyona a tyiatt tönkre jut. Ha valaki 
valameily igazságtalanság utiatt panaszkodik, nem juthat el a tör
vényszékhez előbb, hogysem lefizette légyeu azon pénzt, melly a bi
rót és szolgáit illeti. 

Ezen szavakra kifejtettem elötte, milly bölesek és belátók vol
tak a római köztársaaág alapítói, kik azt nem csak jó, hanem a leg
jobb intt\zményekkel és törvényekkel látták el, mellyeket még a 
scythák törvényeinél is többre kell tartanunk. Miután sokáig beszél
tem, sirva fakadván igy szólt: "Jók a rómaiak törvényei, kitünők a 
köztársaság intézm6nyei, de a hatóságok romlottak, kik többé nem a 
régiek, becsületcsek és bölcsek, s az államot gonoszságaik által meg
rontják és aláássák." 

liialatt mi ekként beszélgeténk, Onegesius egyik szolgája ki
nyitotta a kaput, s én azonnal hozzá szaladiam, megkérdezvén, ha 
vajjon lehetne· e Onegesiussal beszélnem, ruinthogy valami mondani 
valóm volna neki Maximinus a rómaiak követe részéről. Ez azt fe
lelte, hogy beszélhetek vele, ha ruég vagy egy pillanatig várakozom, 
minthogy ép most fog kijönni. Erre nem sokára látván, hogy Onege
sius csakugyan j ö, eléje menék és igy száltam hozzá: "A rómaiak 
követe üdvözöl téged, s itt hozom ajándékait a császár által küldött 
aranynyal együtt." Mig én azt kérdeztem tőle "hol és mikor szándé
koznék vele találkozni, meghagyta körötte álló szolgáinak, hogy ve
gyék át az ajándékokat, ruire hozzám fordulván, azt mondáJ adjam 
tudtám 1\faxitninusnak, hogy nem sokán1. nála leszen. Visszamentern 
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tehát Maximinushoz, és megmondtam, hogy Onegesius hozzá fog jőni. 
Kevés vártatva csakugyan be is lépett sátorunkba, s köszönetet 
mondván Maximinusnak és a császárnak a küldött ajándékokért azt 
kérdezte tőle, mit akar és miért hivatta. Maximinus erre azt vála
szolá, hogy immár elérkezett azon idő, mellyben ö bárkinél nagyobb 
dicsőségre tehet szert, ha a császárhoz jövén, okosságával kiegyenlíti 
a rómaiak és a hunnok köziitt fenforgó viszálkodásokat, állandó békét 
hozván létre a két nemzet között; ez által nem csak a két nemzet 
részesülne nagy előnyben, hanem s~ját házának is igen nagy jót sze
rezne, mert ö és fiai irányában örökl-e lekiitelezve érezné magát ugy 
a császár, mint az egész császári család. ( )negesius erre azt kérdezte, 
miben lehetne szalgálatára a császárnak és miféle viszálkodásokat 
szüntessen meg. Maximinus nzt felelte, hogy felismervén a jelen dol
gokat, menjen köszönetet mondani a császámak s szorgahnasan meg~ 
vizsgálván a viszálkodások okait, momlja ki ítéletét a kétes pontok 
fölött a szerzödések értelmében. Onegesius azt mondá, hogy már ré
gen tudtára adta a császárnak és tanácsosainak, mil\:ént vélekedik 
Attila mindezen dolgok feliíl. Azt hitték talán a rbmaiak, tevé hozzá, 
hogy képesek öt rábírni arra, miszerint urát elámlja, hogy számba sc 
vegye feleségeit és gyermekeit a scythákllál, vagy hogy többre ne 
becsülje a szolgaságot Attila mellett, mint a gazdagságot a rómaiak 
közepctt ·r Különben pedig itthon maradván, nagyobb hasznukra le
het nekik, mert legalább megengesztelheti ura haragos kedélyét, és 
szelidebb érzelmekre hangolhatja, ha netalán a történt dolgok miatt 
erőszakosan akarna föllépni a rómaiak ellen ; mig hozzájok menvén, 
csak gyanuknak és vádaskodásoknak tenné ki magát , ha netalán 
olyasmit cselekednék, mi ellenkezni látszanék Attila érzelmével. 

Ezeket mondván, attól tartva, hogy talán ollyas dolgokról akar
nék vele beszélni, miket épen ohajtottunk volna tőle megtudni (reá
vettem ugyanis Maximinust, hogy tekintetbe vevén követi minőségét, 
ne ereszkedjék vele közvetlen beszélgetésbe), eltávozott, Másnap 
Attila lakásának belső udvarába mentem, hogy ajándékokat adjak 
feleségének, kinek neve Cerca volt. Ennek három fia volt, kik közöl 
a legnagyobb már az acazir-ek és mindazon népek fölött uralkodott, 
kik Scythiában a Pontus partjain laknak. Az udvaron belül sok épü
let volt, mellyek részint faragott és csínosan egybeillesztett desz
kákból, részint sima, szépen kifestett és ácsolt gerendákból állottak, 
közben-közben esztergályozott díszítményekkel ékitve; ezen épüle
teket gyürük tartották össze, mellyek alul kezdödve felfelé bizonyos 
ltrány és mérték szerint kr.skPnyerltd<. Ttt lakott Attila felesége. ki· 
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hez az ajtók körül álló barbárok által bevezettetve, öt puha nyug
ágyon fekve találtam; a padozat szönyegekkel volt beteritve, mellye
ken jártunk. Körötte sok szolga állott, a szolgálók pedig, kik vele át
ellenben a földün ültek, vá~zondarabokat festettek különféle szinekre, 
mellyeket a barbárok ékességül ruháikra szoktak aggatni. Üdvözöl
vén Cercát, és átadván neki az ajúndékokat, azonnal kimentem, s 
mialatt Onegesiust vártam, mig a királyi laklH',I kij(), megvizsgáltam 
Attila lakásának minden osztály1l.t. 

Mialatt itt egyetmást nézegettem, mert az iíriik és a kísérethez 
tartozó barbárok, ismervén engem, ezt meg nem akadályozták, azon 
oldal felé, honnan Attila ki sz o kott jiíni, nagy sokaságot láttam tolulni 
zaj és lárma küzepett j egyszem:~ Attila kijött a házból, s komoly 
arczczal, Onegesius által kisérve az itélií székbe iilt. Ekkor eléje 
járultak mindazok, kiknek pörcik voltak, s itéletet várták. Innen 
visszatérve, a barbár népek követeit fogadta. Mialatt én folyvást One
gesiusra várakoztam, beszélgetés végett hozzám jöttek Romulus, Pro
rontus és Romanus, kik Italiából küldettek mint követek az arany 
edények ügyében, velök volt Rusticius , Constantius kiséretéböl, és 
Constantiolus a peonok tartományából., mclly akkor Attilát uralta j azt 
kérdezték tölem, ha vajjon elbocsáttattunk-c már. ~:p azért vára
kozom itt ( )negesiusra, felelem, hogy ezt megtudj am. Ene egyiket 
és másikat is kérdezgettem, kedvezU feleletet kaptak-e azon ügyre 
nézve, melly miatt ide jöttek. "Nem, válaszolák, nem ingathattuk 
meg szándékában j háboruval fenyeget bennünket, ha Silvanust, vagy 
az edényeket ki nem adjuk_" 

Csodálkozván a barbár dölyfe és makacssága fölött, Romulus, 
ki sok, igen tisztességes követségben vett már részt, s az illyes dol
gokban nagy jártassággal birt, azt mondá, hogy a kedvező szerencse, 
melly iít olly magas polezra emelé, lelkét igen büsz~évé tette, s ha
talmában bizakodva, mitsem hajt a méltányos szavakra, s csak azt 
tartja helyesnek és igazságosnak, a mi épen eszébe jut ; senki sem 
vitt véghez olly nagy dolgokat olly rövid idő alatt azok közöl, kik 
Scythiában vagy bárhol uralkodtak j ö ugyanis magát Scythia urává 
tette, s birodalma nem csupán az oceáni szigetekig terjed, hanem 
még a rómaiakat is adó alá vetette; ezzel azonban meg nem eléged
vén, !~Ikében még nagyobb dolgokat forral, birodalma határain tul, 
a perzsák ellen is háborut akarván inditanL l\lidön egyikünk azt 
kérdezte, hogy me ll y uton lehetne Scythiából Perzsiába jutni, Romu· 
Jus azt v:Uaszolta, hogy a medusokat nem nagy terület választja el a 
scythákt1íl, s a hunnak júl ismerik az utat, met·t egykor, rnidön tar-
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tomáuyukban drágaság uralkodott, s a rómaiak által, kik más csa
tákkal Yoltak elfoglalva, nem háborgattattak, ugyanazon uton haladva, 
egészen Bazich és Curzich médini városokig nyomultak cW_ S midön 
nem rég néhány, kil·ályi vérböJ származó vezéreik, kik megszám
lálhatlan csapatok élén indultak azon hadjáratra, a rómaiak s~övetsé
gét kérni jöttek, azt beszélték, hogy miután egy nagy kiterjeuésü 
puszta területen keresztül hatoltak, egy tún mentck át, mellyet Ro
mulus a Maeotis-nak vélt, innen további tizenöt napi utazás után, bi
zonyos hegyeken áthatol va, Mediába érkeztek. Mig itt zsákmányt 
gyüjtöttek s a tartományt pusztitották, egy olly számos perzsa sereg 
jött eléjök, hogy dárdáik a napot is elhomályosították. Megrettenve 
a veszélytől, visszafordultak, ujolag átmentek a hegyekeu, s csak ke
vés zsákmányt hoztak magukkal, mert a többit a médusok elvették 
tőlök. Hogy kikerüljék az ellenséggeli találkozást, utat cseréltek, s 
égő tengeri kövekkel hintett téreken keresztül 1), nem tudom hány 
napi utazás után, hazájukba érkeztek; ebböl azonban megtudtak a 
scythák, hogy Media nem nagy távolságra fekszik tőlök. Ha tehát 
Attilában vágy keletkeznék a medusokat megtámadni, ezen vágyá
nak teljesitése nem nagy fáradságba kerülne, s nem nagy utat kellene 
tennie, hogy a medusokat, partbusokat és perzsákat megt<'ímadhassa 
és adófizetésre kényszerítse, Neki ugyanis olly szám os csapatai van· 
nak, hogy egy nép sem szállhat vele szembe; nekünk továbbá ohaj
tanunk kell, hogy fegyerét a perzsák ellen fordítsa, miszerint igy 
megmenekedjünk a háboru veszélyétöl. "Egyszersmind pedig attól is 
kell tartanunk, tevé hozzá Constantiolus, hogy legyözvén a perzsá
kat, többé nem mint barát, hanem mint ur fog bennünket gúnyolni. 
Most aranynyal adózunk neki azon méltóságért, mellyre öt emeltük, 
ha azonban a medusokat, partbusokat és perzsákat is meghóditan
dotta, többé legkisebb tekintettel sem leend azon rómaiak iránt, kik 
ez oldalról birodalma határai mellett laknak, s dölyfös szolgáknak 
tartván, arra kényszeritend bennünket, hogy engedelmeskedjünk nyo
masztó és elviselhetlen parancsainak." 

Constantiolus e szavakkal a római set·egek vezéri méltóságára 
czélzott, melylyel a császár Attilát feldiszitette, sa méltóságnak meg
felelő zsoldot is adott neki. Azt akarta tehát értésül adni, hogy Attila 
nem elégedvén meg azon névvel, vagy bárrnelly mással, melylyel öt 
a rómaiak felruházni jónak látnák, tul fogja lépni azon méltóság ha
tárait, mellyet különben is csak tiszteletbelinek tat·tottak; s erösza-

1) Jtt. ar. Ar.owi és Fel1etr teng~r partjaill lJiíven t"l4lbat<Í sZlll"Ok értendő, 
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kot használva arra kényszeritendi öket, hogy vezér helyett király
nak nevezzék. Valahányszor ugyanis megharagudott, szolgáinak 
szokta nevezni a seregek vezéreit, kik mélt<iság- és tiszteletre nézve 
még a császárokkal is egyenlő rangban állottak. Nem kevéssé nö
velte Attila hatalmát Márs kardjának fölfedezése; ezt egykor a scy
thák királyai m int szentet tisztelték s a harczok fiíistenének aján
lották, késöbb azonban több századon át elveszve levén, legujabban 
egy ökör szántás közben a föld alól kiemelte. 

Mialatt mindenki el alcarta mondani saját nézetét e dolgok fölött, 
a kapun kijött Onegesius, kihez azonnal sietve közeledtünk megkér
dezendök öt a történt dolgok felőL Ő azonban miután rövid ideig 
néhány barbárral beszélgetett, meghagyta nekem, hogy kérdezzem 
meg Maximinust, melly consnlaris személyiségeket szándékeznának 
a rómaiak Attilához követekül küldeni. Midön visszatérvén sáto
runkba, elmondám Maximinusnak Onegesius szavait, azonnal tanács
koztunk egymás között az adandé válasz felől; erre ujra fölkeresvén 
Onegesiust, azt mondám neki, hogy nagyon szeretnék a rómaiak, ha 
a viszálkorlások elintézése végett ö jőne hozzájuk; ha ezen remé
nyök meghiusulna, a császá1· azt kiildené követül, a kit épen jónak 
látna. 

Onegesius eiTe meghagyta, hogy hivjam ide azonnal Maximi
nust, ki alighogy megérkezett, rögtön bevezette Attilához. Nem so
kára visszajövén tőle, azt mondá, hogy a barbár azt kivánta, misze
rint a császár hozzá követül Nomiust, Anatoliust vagy Se natort küldje; 
ezeken kivül senkit sem fogad el. Míre midön Maximinus azt felelte: 
nem illik a követeket gyanusakká tenni az által, hogy elöre kijelöl
tetnek, Attila ezeket mondotta: "Ha nem tetszik, készüljenek a vitás 
kérdéseknek fegyverrel i megolclására." 

Midön visszaérkeztünk sátorunkba, hozzánk jött Ürestes atyja 
ezeket mondván: "Attila ebédre hi meg mindkettiítöket kilencz órá
ra." A meghatározott időben fölkerekedtünk, és a nyugat-rómaiak 
követeivel együtt megállottunk az étterem ajtajában} Attila előtt. 

Itt a pohárnok ok , mint azon tartományban szokás, átnyujtották 
nekünk a serleget, hogy mielött asztalhoz ülnénk, felköszöntéseket 
tegyünk. Ezt megtevén és a serleget s1;ájunkhoz értetvén) beléptünk, 
hogy azon székekre helyezkedjünk, mellyeken a lakoma alatt ülnünk 
kellett. ' 

A székek mindakét oldalról voltak elhelyezve a falak hosszá
ban ; Attila egy ágy közepén nyugodott, melylyel átellenben egy 
más ágy, ezután pedig egy lópeső volt, melly a háló á.gyhoz vozetett ; 
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ezen ágy fehér vásznak, és különféle szinü szíinycgckkcl volt fcléke
sitve, hasonló levén azon ágyhoz, mellyct a rómaiak és görögök az 
uj jegyesek számára szoktak készíteni. Akként volt elrendezve, hogy 
a legfiibb rangnak Attila jobbján, az als<lbh rangnak pedig balján ül
jenek i mi ez utóbbiakhoz számittattunk, s veliink volt, de elsi) he
lyen, egy Berich nevü kitünő scytha harczos is. Onegesiu~; Attila 
jobbján ült, átellenében pedig Attila két fia i a legöregebb ugyanazon 
ágyon ült, mellyen Attila, de nem közvetlen mellette, hanem sokkal 
alantabb i a fiuk szemeiket atyjok iránti tiszteletbiíl földre szegezve 
tartották. Mindnyájan ezen rendszerként foglalván helyet, Attila 
pohárnoka belépvén, egy csésze bort nyujtott neki. Elfogadván azt, 
üdvözölte a legfóbb rangut, ki ezáltal megtisztelteíve rögtön felál
lott, s nem is volt szabad leülnie, mig Attila borát lassan kiszörpöl
getve, a csészét vissza nem adta a pohárnoknak. Attila ellenben ülve 
maradt, mig a többiek átvevén a csészéket s azokat ajkaikhoz érint
vén, reá áldomást mondottak. Mindegyik meghivott vendég számára 
egy pohárnok volt, s miután az AttiJáé kiment,·a többiek sorban lép
tek be. Ekként egy ru á sután valamenynyien áldomást mondottak. 
Attila erre felénk ford ul ván, felszólított bennünket, hogy mondjunk 
mi is áldomást a thrákok szokása szerint. Bevégezvén ez urlvarias
sági szertartást, a pohárnokok eltávoztak. 

Attila asztala mellett voltak elhelyezve a többi asztalok is, há
rom vagy négy, söt több meghivott számára is, kik közől mindegyik 
kedve szerint vehetett a tálakból késével a nélkül, hogy a székek 
rendjét összezavarta volna. Erre Attila fő szolgája egy, hussal telt 
nagy tállal a középre lépett, ezután a többiek szolgái a kenyeret és 
az étkeket hozták. Valamennyi barbár és a mi számunkra is min
denféle étkeket és mártásokat hoztak ezüst tálakban, mig Attila elé 
csupán hust tettek egy fatányéron; a meghivottak csészéi ezüstből 
és aranyból voltak, az AttiJáé ellenben fából. Mindenben a legna
gyobb egyszerüséget tüntette fel i öltözete egészen fehér volt s csak 
az ékességek és különféle szinek hiánya á_Jtal kiilönbözött a többie
kétőL Kardja, sarukötöi, lovának szerszámai távolról sem voltak ugy 
felékesítve aranynyal és gyöngyökkel, mint a többi scythákéi. 

Elköltvén az elöször hozott étkeket, felállottunk, s egyikünk 
sem ült vissza helyére előbb, mig sor szerint valamennyien egészsé
get nem kivántunk Attilának, és csészéinket ki nem ürítettük. Ekként 
tisztelegvén ujolag helyet foglaltunk, és ismét más étkeket hoztak föl, 
mellyek különböztek az elsöktől i midön pedig már valamennyien 
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jólaktak, ugyanazon módun felállottak, egészségére kivánták Attilá
nak a lakomát, kiürítették csészéiket és ismét leültek. 

l\Iirli:in már beesteledett s az asztalokat elhordták, két scytha 
lépett be, s Attila átellenében helyet foglalviin, saját készitményü 
verseket daloltak, magasztalván Attila győzelmeit és harczi erényeit. 
A jelenlévők valamennyien reájuk szegezték arczukat és szemeiket, 
részint a versekben, részint az ujonan felemlitett győzelmekben gyö
nyörkörlvén; többen egészen könyekig megindultak, kik koruk mi
att testileg alkalmatlanok voltak a harczra, ugy hogy önmagukba kel
lett fojtaniok a hat·czvágyat. A dalok után egy bohócz scytha lépett 
be, ki tréfákat ós e~ztclcnségeket mondván, valamennyiöket hangos 
hah o tára fakasztotta. V égre a mór Zercon lépett be. Edeko 
rábeszélte öt, hogy mutassa be magát Attilának, megigérvén neki, 
hogy núnden lehetőt megtesz feleségének visszaszerzésére. Ezt 
a barbárok tartományában vette el, hol Bleda kegyében állott, késöbb 
azonban, midön Attila által Aetiusnak ajándékul küldetett, Scythiában 
hagyta. De megfosztatott azon reménységtől 1 hogy feleségét vissza
nyeri, mert Attila igen megharagudott reá, hogy visszatért tartomá
nyába. Felhasználván azonban e kedvező alkalmat, s arcza, ruházata 
és beszéde, melly latinnal, hunnal és góthtal volt keverve, olly neve
tést idézett elő az egész gyülekezetben, hogy senki sem volt képes 
azt visszatartani 1). Csupán Attila arcza maradt mozdulatlan, kiben 
semmi sem idézett elő változást, és egy szavában vagy tényében sem 
lehetett ollyasrnit észrevenni, mi vidámság- vagy nevetésről tanusko
dott volna ; midőn azonban legkisebb fiát, névszerint lrnákot beve
zették, nyugodt és vidám szemmel tekintvén reá, megcsókolta. Cso
dálkozván a fölött, hogy Attila olly kevéssé törődik többi gyermekei
vel, mig ezt annyira szereti, egy barbár, ki mellettem ült és latinul is 
beszélt, megigértetvén velem, hogy semmit sem fogok kijelenteni 
azokból, mikct nekem mondani fog, azt beszélte, hogy a jósok meg
jövendölték Attilának, hogy egész nemzetsége ki fog veszni, ezen 
fiu kivételével, ki azt ismét életre hozza. 

Minthogy a lakoma immár késő éjig huzódott, s nem is akar
tunk már többet inni, valamennyien együtt eltávoztunk. Másnap 
reggel Onegesiushoz mentünk, kérvén öt, eszközölné ki számunkra, 

l) Ime már Attila udvarában is találkozunk a harlequ·in-ne1! És csakugyan 
ez az ö eredetök; a fekete rabszolgák szine, arczuk é~ taglejtéseik különös
~ége keresettekké tette öket a barbárok előtt ; a mór Zercon, ki Attilától 
feleségét kéri, valóban egészen a mi Arlecchinónk, ki Colombinájá.t keresi. 
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hogy elutazhassunk, minthogy a további itt mulat:í~; által ct;ak az idöt 
fecsérelnők haszontalanul. Ő azt felelte, hogy Attila is ekként véleke
dik, miértis megengedi, hogy elutazhassunk. Tanácskoz~bt tartván 
tehát a főbbekkel az Attillától vett rendeletek fölött, elöterjes;:tettc a 
császárnak küldendö leveleket. Résztvettek a tanácskozásban á leve
lezéssei megbizott titkárok is; ezek között volt Rusticius, ki Felsö
Moesiában született, s késöbb foglyul ejtetvén, minthogy ügyesnek 
mutatta magát az irásban, Attila által ezen hivatalra alkalmaztatott. 

Bevégeztetvén a tanácskozás, sürgetve kértük Onegesiust, hogy 
adja vissza szabadságukat Silla feleségének és fiainak, kik Ratiaria 
város bevételének alkalmával anyjukkal együtt elfogattak. És ö nem 
igen idegenkedett szabadon bocsátásuktól, hanem igen jelentékeny 
pénzösszeget követelt. Mi mindenre kértük, és kényszeritettük öt, 
hogy inditsa könyörületre jelen helyzetök összehasonlítva az előbbi
vel; végre ruiután ez ügyben Attilával is értekezett, az anyának visz
szaadta szabadságát ötszáz aranypénzért, a gyermekeket pedig aján
dékul a császárnak küldötte. 

Ezalatt Recca 1), Attila felesége, ki a házi ügyek füliitt viselt gon
dot, szintén lakomára hitt meg bennünket. Hozzá jövén, számos 
scytha föur környezetében találtuk, és tanui lehettünk ritka udvari
assága és szivességének; ugyanis igen udvarias és nyájas szavakkal 
fogadott bennünket s valóban nagyszerü lakomát adott. A scytha 
udvariassági szabályok szerint a meghivottak ruindegyike felállván, 
egy borral telt csészét nyujtott neklink, mellyet, miután azt, a kinek 
felajánlotta, megcsókolta és megölelte, ismét visszavett. Lakoma után 
visszatérvén sátorunkba, lefeküdtünk. 

Attila másnap ismét lakomára hitt meg minket. Elmentünk ; 
ugyanazon rend és szertartások tartattak meg jelenleg is, mint a 
multkor, s mi is átengedtük magunkat a vidárnságnak. De ezen la
koma alatt Attila legnagyobb fia mar nem ült ugyanazon az ágyon, 
mellyen atyja, hanem helyét atyai nagybátyja Oebarsus foglalta el1 

kit Attila ruint saját atyját tisztelt. 
A lakoma alatt Attila udvarias szavakat intézett hozzánk, és 

meghagyta Maximinusnak, mondja meg a _császámak, hogy küldje el 
azon nöt, kit fele'ségül igért titkárának, Constantiusnak, kit Aetius 
küldött hozzá. Constantius ugyanis Attila követeivel együtt jött Theo
dosiushoz, s megigér:c, hogy minden, hatalmában lévő eszközt meg 

l) A tudósok vitatkoztak, ha 'l·ajjon ezen R••eea ngy::na:cnn f,.),.,,:g't' c At 

Lilánal<, l<it PriRcus e)ö·hb Cerc;\nal< IH'wzett .. 
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fog kisérieni avégre, hogy a hunnak és rómaiak között tartó:; békct 
hozzon létre , ha neki egy gazdag nőt adand feleségül. A csá
szár beleegyezett ezen kére l embe, és Satumillus 1 kitünii ga:tdag és 
nemes férfiu letíny:\t igérte nel<i. De Athanaidis vagy Eudoxia (mert 
két neve volt) megölte SatuJ"lli!lust, é's Zeno, consui viselt egyén, nem 
engedte meg a császárnak igéretét betölteni. Ez ugyanis mialatt te
mérdek isaurival Konstantinápoly fölött örködiitt: mellyet az cllc:nség 
fenyegetett, s azonkivül a keleti hadseregek parancsnoka is volt, el
hozatván a leányt azon helyről, hol ŐI"Íztetctt, egyik barátjának, Ru
fusnak, adá feleségül. Constantius most arra kérte a barbárt, hogy 
ne türje cl ezen meggyaláztatását s eszközölje ki, miszerint vagy a 
töle elvett nőt adják neki feleségül, vagy más valakit, a ki neki gaz
dag hozományt hozna. Miértis lakoma alatt meghagyta Attila Maxi
minusnak, mondaná meg a császárnak, hogy nem illenék, ha Con
stantius reménye rneg·hiusulna s a császár szavát meg nem tartónak 
tünnék fel. Attila azért hagyta meg ezt Maximinusnalt, mert Uon
stantius nagy pénzösszeget igért neki, ha közbenjárása által valameily 
gazdag rtJrnai nőre tenne szcrt. Midön ll?: éj elérkezett, visszavonul
tunk a lakomátóL 

Három nap mulva elbocsáttattunk, miután előbb az ajándékokat 
átadták. Attila követül a császárhoz Berichet, a scytha vezérek egyi
két is velünk küldötte, kinek sok falu volt birtokában, s a lakoma 
alatt ugyanazan oldalon ült, mellyen mi, csakhogy emelkedettebb 
helyen. Berieh azonkivül már Konstantinápolyban is volt követ. 

Midön visszautazásunk alatt egy városhoz é1·kezénk, elfogtak 
egy scyth~t, kit a rómaiak kémkedni küldöttek ; Attila parancsára 
keresztre feszíttetett. Másnap több falun menvén keresztül, láttuk, 
hogy hátrakötött kezekkel két hadi foglyot hurczoltak, kik mcgfosz
totüík életöktől azokat, kiket a harcz esélyei életök és ltnláluk uraivá 
tőnek. Ezeket szintén megölték, két darab fa közé szaritván fejöket 

Berich, mig scytba területen haladtunk, folyv1tst velünk ta1·tott. 
nyugodtnak és barátságosnak rilutatván magát irányunk ban; midön 
azonban az Isteren átkeltünk, néhány haszontalan ok miatt elkezdett 
velUnk mint ellenségekkel bánni. Először is visszakövetelt egy lo 
vat, mellyet ajándékul adott Maximinusnak; Attila ugyanis minden, 
ld~ércté,ben lévő scytha vezérnek meghagyta1 hogy 1\laximinust vala
meily ajándékkal tiszteljék meg, és estekugyan mindenki vetélkedett 
az ajándék-adásban, - ezek között volt Berich i:>, ki egy lovat aján· 
dékozott. Maximinus azonban eszélyesnek akarván magát mutatni, 
t:~a k krY~s lovat fogadott el, ''isszautasitván a többiBket. Berich te-

Y ll. 37 
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hát visszavette Maximinustól a lovat s többé nem is akart velünk egy 
úton haladni. Ekként a vendégszeretet ama köteléke, mellyet a bar
bárok tartományában köténk 1 midön onnan kiléptünk, szétszakadt. 
Innen Philippopolisba, nem sokára pedig Adrianopolisba érkezénk, 
hol kissé megpihenvén, megszólitók Berichet, kérdezvón tölc, hogy 
ugyan miért nem beszélt már velünk olly régóta, holott mi semmivel 
sem sértettük öt meg, amiért reánk haragudhatnék. Szavaink által 
kiengesztel ve, elfogadta meghívásunkat és velünk ebédelt, s Adria
nopolisból már egyiitt utaztunk el. 

Utközben Vigiliusra bukkantunk, ld viszszamrnt Scythiába, s 
miután tudtára adtuk, miképEn válaszolt Attila a követségnek, foly
tattuk utunkat. Konstantinápolyba érkezvén azt véltük, hogy Berich 
haragja már teljesen lecsillal'Ult, de zordon és boszuálló természetét 
nem volt képes legyőzni udvarias magaviseletünk. Arról vádolta l\Ia
ximinust, hogy azt mondotta, miszerint Areominllus és Aspar tábor
nokoknak semmi tekintélyük sincs a császárnál, s hogy most már 
tudja, mit tartson a ba1·bárok vállalatairól, miután felismerte köny
nyelmüségöket és állhatlanságukat. 

Visszatcrvén Vigilius, Attilát esetleg ugyanazon a helyen ta
lálta, a hol elhagyta. A barbárok azonban, kik erre már el voltak ké
szülve, rögtön körlilvctték, megállitották, s elvevén tőle a pénzt, 
mellyet Edekónak hozott, Attila elé hurczoltálc Ez azt kérdezte 
tőle, milly ezéiból hozott anuyi temérdek aranyat: 

11
Hogy gondos

kodjam - válaszolá - mindazok szükségleteiröl, kik engem kisér
nek, nehogy szükséget szen vedjünk lovakban és más teherhordó és 
igavonó bannokban, mellyek közöl sokan elvesztek a hosszu és fá
radságos utazás alatt; továbbá hogy kiválthassam a foglyokat, mert 
több római fölkért engem, hogy váltsam ki r okonaikat." Attila erre 
a következöket mondá: 11 Csalásaid és ármánykodásaid többé rnit
sem fognak neked használni, szemtelen barom, s nem fogod többé 
kikerülhetni a megérdemlett büntetést. Az összeg sokkal nagyobb 
annál, mellyre valamennyitek sziikségletein ek fedezése 1 s lovak 
nem különben más igavonó barmok beszerzése, vagy a foglyok ki
váltása végett szükséged lehetne,· kiknek megvételét különben már 
Maximinusnak és a vele lévőknek is megtiltottam." Ezt mond ván 
megparancsolta, hogy öljék meg Vigilius fiát, ki akkor jött először a 
barbárok tartományába, azon esetre, ·ha atyja nem jelenti ki, milly 
czél- és indokból hozott magával annyi aranyat. Midön Vigilius 
látta, hogy fiát .halállal fenyegetik, könyekl'e fakadva escrlezett, hogy 
őellene fordítsák fegyveröket és hamgjnkat, ne pedig fia ellen, ki 
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ártatlan j erre azonnal elbeszélte mindazon árUlánykodásokat, mely
lyeket ö, Edeko, az eunuch, és a császár Attila élete ellen szöttck. 
Ezután kérést·e forditván a dolgot, esedezett, hogy öljék meg öt 1 rle 
engeJjenek meg ártatlan fiának, ki mitscm tud mindezen dolgokról. 

Attila ekkor látván, hogy Vigilius semmit sem titkolt elmind
azon dolgokból, mellyeket neki Edeko fölfedezett, börtönbe vettette, 
s azzal fenyegette, hogy mindaddig nem szabadul ki onnét, mig sza
badon bocsátott fia atyja kiváltásaért más száz font aranyat le nem 
fizetett. Vigilius tehát börtönbe mcnt, fia pedig visszatért a rómaiak
hoz. Attila Konstantinápoly ba Ürestest és Es fát küldöttc, kö vctel
vén, hogy adják át neki Crysaphiust; minthogy azonban eziránt mincl
nyájan jó hajlammal viseltettek, szükségcsnek vélték Attilához Ana
toliust és Nomiust követekül küldeni j az elsö a királyi adók fő11öke 

volt, s ez javasolta a barbárral kötött béke föltételcit; Nomius mes
tcri hivatalt viselt, s valamint Anatolius, patríciusi rangra emeltetett, 
mellyre mindketten valamennyi tisztelet fokozaton át jutottak; Ana
totiussal Nomius nem csupán a követség diszének emelése végett 
küldetett, de azét-t is, mert barátja volt Crysaphiusnak, s a barbámái 
kegyben és tekintélyben állott. Ezek azért küldettek, hogy lccsilla
pitsák Attila haragját, s öt a béke föltételeinek megtartására bírják, 
s mondják meg neki, miszerint a császár egy olly leányt fog küldeni 
Constantiusnak feleségül, ki uemcsség és gazdagság tekintetében nem 
áll alantabb Saturuilius leányánáL Ez ugyanis, nem levén kcdYére a 
házasság, egy másikhoz ment nöül, minthogy a törvény nem engedi 
meg a rómaiaknak, hogy valameily leányt akarata ellenére aJjanak 
férjhez. 

Anatolius és Nomiu::; útkelvén az l:;teren , cgé::;zeu az ugyneve
zett Dreneon folyúig jöttek j Attila tisztelvén czun személyek mél
tóságát, hogy ne kelljen még a további utazás kellemetlenségcit is 
türniök, egész oJáig eléjök jött. MinJazonáltal nagy büszkeség- és 
hányavetésséggel fogadta öket, de miután a nagyszerU ajándékok őt 
kegyesebbé tették, s a követek édeskés szavai mcgszeliditették, meg
esküdött, hogy a békét a megállapitott föltételek szerint meg fogja 
tartani j tiszteletben tartandja, ugymond, az Isteren tul fekvő terüle
tet, mint ameily jogilag a rómaiakhoz tartozik, s többé nem okoz a 
császárnak kellemetlenségeket a szökevények kiadása körül, ha a 
rómaiak azokat jövőre nem fogják elfogadni. Vigilius t szintén sza
badon bocsátotta, miután megkapta a száz font aranyat, mellyct Vi
gilius fia hozott, ki a követekkel Scythiába jött; erre Norniusnak és 
.Anatoliusnak sok foglyot ajándélwzott mindcn oválbágdij nélkül; 

37* 
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végre elbocsátotta öket, lovakat és vadbőröket ajándékozván nekik, 
mellyekkel a scythák királyai magukat ékesiteni szokták. Hazafelé 
társul Constantiust adta melléjök, hogy a császár tényleg is adja meg 
neki ~zt, mit szavakkal igért. Midön a követek visszatértek és elbe
szélték, hogy Attilánál mindent elintéztek, Constantius feleségül Ar
matius, Plinta fiának ö z vegy ét kapta j Armatius a hadsereg vezére és 
consui volt. A viszálkodások Attilával ekként intéztettek el. 

A t i z e n n y o l c z a d i k fe j e z e t h e z. 

A szerzetesl élet magasztalása. 

Aranyszáju sz. János több helyen égig emeli a szerzetesi élet 
kellemességét és méltóságát j főképen azonban a 68, 69, 70, 71 és 
72-ik homiliáiban és "A szerzetesi élet gyalázói ellen" czimü három 
könyvében. Vegyünk ki ezekből néhány töredéket. 

= Menjetek át gondolatban Egyiptomba, és egy uj paradi
csomra fogtok találni, melly mosolygóbb a legbájosabb kerteknél j 
vég hetlen számu angyalok, emberi alakban, s egész népek vértanuk
és szüzekből; az ördög zsarnoksága Jerontva hever, s Jézus Krisztus 
birodalma virágzik mindenfelé. Látni fogjátok azon földet a müvé
szetek, tudományok és bölcsészet szülöhelyét, melly ezelőtt azzal di
csekedett, hogy babonáit az egész világon elterjesztette, most pedig 
dicsöségének tartja, hogy a halászok hű tanitványa ellene mond a 
hamis bölcsek összes tudományának, hogy csupán azon tudományt 
ismerje, mellyet egy publicanus, egy sátorcsináló hirdetett, s egész 
dicsőségét Jézus Krisztus keresztjébe helyezze, melly mindenki sze
mei előtt diadalmasan fel van állítva. 

De nem csupán a városokban fogjátok csodálni ezen bámulatos 
átváltozást; menjetek a pusztába, s itt is csodálatos látványok fog
nak feltárulni szemeitek előtt. Azon tágas térség most egy véghetlen 
tábor, mellyben Jézus Krisztus zászlaja alatt az összes keresztény 
c1·enyek gyakoroltatnak, s egészen mennyei életet folytatnak. Itt a 
gyöngébb nem a tökéletességben versenyre kel a legbuzgóbb reme
tékkeL Itt folyvást egy jámbor amazonokból álló phalanx áll őrt, 
(melly nem vérttel és dárdákka! van fölfegyverezve, mint hajdan a 
görög köztársaságok), hogy visszaverje az ellenség támadásait, kinek 
fegyvere soha sem pihen, és sem nem, sem kor iránt kimélettel nem 
viseltetik j többször lehet látni, hogy maguk a nök, kik bátorság te
ldntetében néha a legerőteljesE-bb frrfi:1bt is feliilmulják, n kiiziis 
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ellenség fölött a legfényesebb győzelmeket vivják ki. Kevesebb csil
lag van az égen, mint remetc Egyiptomban. 

Hasonlitaátok össze a hajdani Egyiptomot, melly olly távol ál
lott Istentöl, olly borzasztóan belemerült a legkülönfélébb babo
nákba, a mostani Egyiptommal; és boruljatok Jézus Krisztus lábai 
elé, elismm·vén hatalmát. Nl'\m ízlelnek ott jelenleg más bölcsészetet 
azon kivlil, melly az igaz vallás dolgairól értekezik; nem beszélnek 
többe azon istenségelu·öl, rnellyeket atyáik imádtak, csupán azért, 
hogy sirassák tévedésciket, és megutálják nzon álbölcsek hamis tu
dományát, kik öket olly hosszu ideig Imrezolták a tévutakon. Min
dcnütt tisztelik azon valódi bölcsescget, mellyet judneabeli halászaink 
vittek közéjök ; ott azon hit szerint élnek, mellyet vallanak, s amilly 
tiszta hitök, épolly ártatlanok és rendesek erkölcseik is. Nem elég
szenek meg azzal, hogy lemondtak a föld összes j avairól s magukat a 
világnak fölfcszitették ; nem is engedik át magukat a puszta szemlé
lödésnek, hanem testeiket fáradságos munkában gyakorolják, ruelly
nek eredménye n szeretet kezei által kiosztatva, a szegények táplá
lására szolgál. Az időt ekkép hasznúlják fel: éjjel vit·asztanak és az 
Urnak énekeket zengedeznek; nappal imádkoznak és saját kezeikkel 
dolgoznak, mint a nagy apostol tett. 

Oh ha saját szemetekkel láttátok volna azon festményt, mellyet 
csak gyöngén körvonalaztunk előttetek ! De szünet nélkül eltérittet
vén világi szorakozásaitok :iltal, resteltek egy olly látvány tanui lenni, 
mellyet csak nagyából vagyunk képesek elétek állitani. Ismerjé
tek meg legalább némileg IcirásbóL Hajnalhasadtakor sőt még elöbb 
is, megelőzvén utjában a hajnali csillagot, már fölkelnek s egészséges, 
minden világi gondtól ment fövel azzal kezdik meg a napot, hogy 
szent énekeket zengedeznek, egylitt magasztalván a mindenség urát 
s hálát adván neki mindazon általános és különös kegyelmekért, 
mellyekkel az embereket elhalmozza. Boldogabbak lévén még Ádám
nál is a földi paradicsomban, és csak az angyalokkal lévén összeha · 
sonlithatók , ezekkel együtt éneklik : D i cs ös é g I st e n n ek a 
ru a g ass á g b a n, és b ék es é g a föl d ö n a j ó ak a r a t u em
b e r eknek! Nem üznek fényt selyemszövetekből készült ruhák
kal, mellyeket a puhaság és hiúság szött. Látván öket, ugyanannyi 
földi angyaloknak, Illésnek, Eliseusnak, keresztel6 sz. Jánosnak, és 
az apostoloknak tartanád, minthogy ezekkel egyenlöképen öltöznek, 
és pedig némellyek kecske- 1 mások tevebőröket, mások ismét még 
durvább s az idö által felemésztett öltönyöket viselnek. A szent éne· 
kek után a földre borulva .. fölhivják az lírat, é~ kegyelmeket kérnalt 



tőle, de nem ollyanokat, a minöket a világ emberei szaktak kérni, 
nem földi kincseket, mellyck iránt csak megvetéssei viseltetnek, ha
nem a valódiakat, mellyekkcl minden félelem nélkül fognak megje
lenhetni az élők és holtak U rá nak rettenetes itélöszéke elött, ese
dezvén előtte, hogy egyiköknek se kelljen majd hallania azon irtó
zatos itéletet: Nem ismerlek titeket (Máté 25,12.), s hogy 
valamennyien tiszta lelkiismerettel és jó cselekedc>tek müvelésének 
közcpette mehessenck át az élet zivataros tengerén. Az, ki fölöttük 
áll, s kit ök saját atyjokul tekintenek, igazgatja lelki gyakorlataikat, 
mcllyek naponként ismételtetnek. Elvégezvén az imáclságot, mind
egyik munkájához fog, és ennek eredményét a szükölködök között 
osztják ki. 

Kijövén azon helyekről, hol összegyülekezni Rzoktak, minde
gyik magánosan vagy haiással, vagy valamellyik apostollal, vagy a 
sze nt iratok egyik-másik könyvével társalog, s majd az isteni ter
mészet, majd a teremtés csodái, majd ismét a föliitt elmélkedik, a mi 
az é1·zéke-k eliitt feltünik, vagy előlök elrejtözik, továbbá az élet 
gyarlósága, a jiivií reményei és javai fölött. Illy módon betelnek ezen 
szellemi eledell d, melly tápláló bb valnmi a lélekre, mint az állatok 
husa a testre né>zvc, édesebb a méznél, söt maga is csodálatos méz, 
drágább annál, melylyel kereszteli\ S?. •• János a pnsztában táplálko
zott. Hasonlök lévén a méhckhez, a szent könyvekre röpülnek, hogy 
beliílök a legdrágább kincseket gyüjtsék, nem ugyan virúgok és földi 
harmatokból, hanem azon élénk benyomásokból, mellyeket a Szent
lélek sziveikbcn, mint megannyi edényekben elhinteni szokott, hogy 
azokat saját ós éltető anyaggá változtassák át. 

Kunyhókban laknak, mellyekct szükség esetében ép olly köny
nyen hagynak el, mint a milly könnyen fölépítették. Azon számos 
viskók tágas kört képezve, távolról hadi táborként tünnek föl, melly 
a síkságon végig huzódik, s mellyben a sátrak fel vannnk vonva, a 
dárdák hegyei a földbe szurvák, a dárdálua függesztett lobogókat a 
szél lebegteti, a vértek a nap sugaraiban ragyognak, az aczél-fegy
verzetü lovagok és gyalogole mindcnfelé tolongnak; közepf-n a vezér 
sátra emelkedik, mint valameily hirtelenséggel épitett palota; a tö
megek és harczosok, ldk köröskörül jőnek, mennek, étkeznek vagy 
a harsonák hangja mellctt hadgyakorlatokat tartanak, n kiváncsiság
nak minden esetre különös látványt nyujtanak, ez azonhan messze 
t:hol áll attól, mellyet jelenleg mi nyujtunk. Tekintsétdt Jézus
Rrísztus katonáinak sátrait; szemeiteket itt nem ragadják meg a 
k:mlok éR d;irdák fénye, scm !'lzon gazilag szövctrl{, mcllyck a vezé-
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rek és császárok sátrait szokták diszitcni ; álmélkodni fogtok, mint ha 
uj egeket látnátok föltárulni uj föld felett. Nem, rcmctéink viskóit 
még maga az ég sem mulja felül, mert az angyalok és az angyalok , 
királya jőnek azokat meglátogatni. Egykor meglátogatták Abrahá-
mot családja közepett, mm-t tudták, milly előzékenységgel szokta fo
gadni a jövevényeket, mennyivel nagyobb örömmel fognak tehát 
egy társaság,Jt, egy szivet képezni olly férfiakkal, kik sokkal tökéle
tcsebb erénynyel vannak fölruházva, kik teljesen elválva testöktöl, 
magában a testben a test fölé emelkednek ! 

Asztaluk, menten minden fényüzéstöl, cgyszerü és mértékletes. 
Náluk nem lehet látni, mint a mi városainkban, a leölt allatok vérét 
folyni s részekre vagdalt tagjaikat reszketni. Nem ismerik ott sem 
azon fekete füst-felhőket, mellyek házunk tetöiröl emelkednek, sem 
azon kellemctlen bűzöket, mellyek szaglásunkat sértik, sem vásáraink 
kellemetlen zaját, sem a mértékletlenség által feltalált finom élveze
tcket. Összes ételeiket és italaikat szcnt munkájukkal keresett ke
nyerök és a közeli forrás vize képezik. Ha néha fényesebb lakomát 
akamak késziteni 1 az egész bizonyos gyümölcsökre szoritkozik, 
mcllyel(et a sivatag fáiról szedtek, és ezen annyira szerény lakomák 
nagyobb élvezetet nyujtallak nekik, mint másoknak a királyok asz
talai. Semmi félelem, semmi gyanu nem zavarja csendes magányu
kat Melly hatalmasoknak szolgáltathatnának okot gyanura? Nem 
létezik közöttük egy nő sem, ki öket panaszkodásaival boszantaná, 
scm gyermek, ki zavarná. Nem tudják, mi a mértéktelen nevetés, s 
a haszontalan élödiek hizelgései. Béke uralkodik azon asztalok kö
zött, mellyekhez egészen szellemi lények gyülekeznek. Székekül a 
gyepet használják, s ti azt vélnétek, hogy naponként azon csodálatos 
lakomát látjátok, mellyet Krisztus U runk a pusztábau a népnek adott. 
Némellyek közölök nem ismernek más lakomát azon kivül, mellyet 
kunyh6ikb61 kijöve a szabad ég alatt, a hold világitása mellett köl
tenek el, ez az ö eléghetlen fáklyájuk, mellyet nem szükség ápol
niok; az éj eme világító teste tulajdonképen csak érettök kel fel és 
terjeszti világát. lVIennyi angyal örvendez ezen tiszta és ártatlan élet 
fölött! 

Az éjen át álmuk mindenkor nyugodt; nem zavarjá!{ azt sem 
kellemetlen visszaemlékezések, scm gyanuk. Napközben nem beszél
getnek hiába, léha és haszontalan tárgyak felől, hanem inkább ko
molyabb tárgyak- és kivánatosabb jókr61. A kínos izgalmak, mely
Iyeknek az emberek magukat rendesen zsákmányul szokták áten
gedni, reájuk nézve az 1 ami az elfoglalt lélelHe né.we a hangyált 
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nyüz~gése földalatti üregeikben. És mig ezen állatkák semmi roszat 
8em tesznek, mi magunkviseletét a vadállatokéhoz szaktuk idomi· 
taní. Remetéink az égben keresik előképeiket, mi pedig a legokosabb 
állatok között. 

Midőn a föld valamellyik hatalmasa megyen öket meglátogatni, 
ukkor válik főképen érezhetövé mindannak semmisége, mit :.:~ világ 
dicsőnf'k és nagyszerünek tart. Ott o. büszke hatalmas hadvezér mel
lett, ki egész hadsereg fölött parancsol, egy szegény remetét látná
tok, gyeppadon ülve, ki semmit sem ismer a világi dolgok köz/ll. A 
r·emete szájából nem jőnek haszontalan hízelgések, hanem üdvös ta
uácsok, magasztos beszélgetések, mellyek nem czirógatják a dölyfüt, 
tls hasznára válandnak annak, ki azokat hallgatja, legalább azon 
egész idő alatt, mig ama szent tárHaságban időz; sőt önmaga is fel
m!lgasztosul a nagy gondolatok hallatára, de óh! ismét visszasülyed 
világi eszméinek alacsonyságába. Azon remetékre nézve a föld nagy
jninak és fejedelmeinek nevei csak üres, értelem nl>lküli szavak; ne
vetik fényüzésöket és pompájukat, valamint mi nevetjük azon gyel·· 
rnekeket, kik királyokat játszanak. 

Néhány óra, ezen ~zent férfiak társaságában töltve, gyünyöl'n·l 
halmozna el bennünket. .Midőn a uap elsö suganí.t lövelli, sőt még 
1t nap fölkelte elött is már i:!enki sem alszik, nem ugy mint a mi IHí.

zainkban, mellyekben inkább holtakhoz 1nint élőkhöz vagyunk ha 
sonlók. Könnyen kh·erilc az álmot szemeikböl, s alig hogy felnyitot 
ták szemeiket, azt moudan6k, hogy má1· régóta fönvannak; a feléL· 
l'edés pillanata nyugorlt, mint az éj álma, melly azt megelőzte. Ök 
csupán a természet felüdítése végett alnsznak, és csak azért vannak 
ébren, hogy az angyalok társaságában legyenek, s velök együtt han
g·oztassák az Ur dicséreteit. Ezen jámbor gyakorlatot csak azért 
szakitják félbe, hogy kézi munkával vagy könyvek másolásával fog
lalkozzanak. Összegyülekeznek 1 hogy közösen végezzék a három, 
hat, hét órai, és az esteli zsoltárokat, mert a napot négyl'észre oszt
jak. Némellyek étele kevés sóval kevert kenyérből áll, mihez né
mellyek még egy kis olajat is tesznek ; a növények és főzelékek él
vezése csupán a betegeknek engedtetik meg. A nap ugy végződik, 
amint kezdödött: énekek zengésével. 

Nem ismernek sem aranyat, sem ezüstöt, sem drága öltönyöket; 
nincsenek butoraik, miértis nem csalogatják a rablókat, kik nem tud
nák rnivel elégíteni ki kincsvágyukat, minthogy a remeték lelkökön 
és testökön kivül soromivel sem bírnak. Az elsőnek, vagyis a lélek
nek, sz. Pál mondása szerint, nincs más élete, mint csupán Jézus 
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K risztuH által ; ha a má$ikat, vagyis a testet, elragadják tőlük, távol 
attól, hogy amiatt bmlakodnának, azt inkább jótéteménynek tekintik, 
minthogy összes vágyaik oda irányulnak, hogy minél előbb szaba
duljanak meg a test bilincseiből. Ugy halnak meg, miként a többi 
emberek, s valamint ezek, ugy ők Aem halhatatlanok; a halál azon
ban reájuk nézve nem annyira gyászos szertnrtás, mint inkább öröm, 
•!s diadal. Azért ők nem mondják: "ez vagy amaz meghalt", hanem: 
"elnyerte tö l<életességét." Földi maradványait mindnyájan vidáman 
és örömmel kísérik, miböl kitünik, mennyire irigylik annak sorsát, 
me•·t hiszen ö nHh· elérte küzdelmeinek czélját. Betegségeikben rit
kán fordtdnak 'Jf\'oshoz; gyakrn11 a hit, s a szigoru életmódnak pil
lanatnyi ::~bbanhagyíisa elég arra, hogy meggy úgyitt~a a gyöngélke
dőket, midön pedig orvossághoz foly:unodnak, elég·gé kimutatja a tii.

relem, melylyel magukat a hajnak t\s az orvoslásnak alávetik, mik 
ilk és milly erényre tettek sze1·t. 

Az "enyém" és "tied" közti kiiliiu~ég, mi a világ ös:>zes dol
g~,iLa csak zuvart ós egyenetlenséget hoz, teljesen ismeretlen ezen 
~zerenesés tájdkon. Itt minrlen közös: asztal, lakás, öltünyök ; s mi 
m{>g többet ér, mindnyájuk között egy és ugyanazon szellem lakik ; 
Yalarnennyieu ugyt~nazon nemesi czimekkel van nak felruházva, vala
mennyien ugyauuzou törvénynek engedelllJCskednek; egyenlően 

~zabadok lévén, egyenlően osztoznnk azou gazdagságokbau, mellyek 
•·g;ycdül érdemlik meg· e nevet, az égi dicsöség ugyanazon örök
~ógre vágyódnak, mi egyedül nevezhető dicsőségnek. Azon javak, 
mellyeket (ik élveznek, nem ollyanok, mint a világéi, csak képzele
tiek, hanem valódiak. Valamennyiöknek egy gondolatuk, egy örö
mük, egy d,gyuk, egy reményük van. Közöttük winden dolog ugyan
azon rend és mérték szerint van elrendezve és megmérlegelve, min
den különség nélkül. Ott a legnagyobb rend, teljes mértékletesség és 
általános tisztesség uralkodik; csodálatosan gondoslwdnak afelöl, 
n mi az egyetértést fentarthatja, miértis folyvást ön·endeznek, s vi
dámságukat misem képes megzavarni. 

A 418-dik laphoz. 

Julian esészár eaesarjal. 

J u l i a n. Most, midön a Saturnaliák végett az lsten alkalmat 
ad nekünk a tréfára, s nekem nem jut eszembe semmi tréfás és mu
lattató, egy kevessé gondolkoznom kellend, hogy nevetségessé ne te
gyem magamat előtted, barátom, balgaságokkal rs izetlenségekkel. 



- 586 -

B a r á t j a. Oh! ki olly ostoba, oh Caesarom, és olly szórakozott, 
hogy azt elhigyc, miszerint a kedvszerinti enyelgésre elégséges, ha 
arra gondolunk? Én mindig ugy tartottam, hogy az enyelgés végre 
nem egyélT mint a szellemet megpihentetni s a gondok helyett szó
rakozni. 

J u l i a n. Jól mondod; de én más helyzetben látom magam : 
mert igaztalanul nem tudok senkit cRiplwdni, nem tudok trófalni s 
mások élczeivel élni, sem végül olly dolgokat mondani, mellyek meg
nevettessenek. Mindazáltal, miután a törvénynek egyáltalán eleget 
kell tenni, akarod-e te, hogy az enyelgés rovására egy elbeszélést 
mondjak el neked olly dolgokról, mellyek megérdemlik a meghall
gatást. 

B a r á t j a. Am legyen , örömest foglak téged hallgatni j mert 
soha sem szaktam megvetni a gyönyörködtető meséket. És ezen iz
lésben teljesen egyet értek veled, és a te, vagy jobban mondva, a mi 
Plat6nkkal, ki sok komoly és fontos dolgokról mcsélve beszélt. De 
miféle mese az, mellyet te nekem ajánlsz ? 

J u l i a n. Nem azok közöl való, mellyeket Aesopus költött, de 
Mercuriustól veszi eredetét, kitől én azt magától tanultam. Költött-e 
az, mit tartalmaz, vagy igazság, vagy pedig a kettőnek vegytiléke, 
azt majd a tárgy fogja neked megmutatni. 

B a r á t j a. A költők és sz6nokok m6djára hosszas bevezetést 
csináltál. Most kezd el hát már elbeszélésedet. 

J u l i a n. Te pedig figyelj. 

I.- Quirinus vendégRegre hívja az isteneket és 
c a e s a r o k a t. 

Tudnod kell tehát, hogy Romulus meg akarván ünnepelni az 
égben a Saturnaliákat, meghívta mind az isteneket s velök együtt a 
caesarokat is. Az istenek számára az ágyak az ég legfelsöbb regió
jában voltak elhelyezve. 

F é n y e s O l y m p, i s t e n e k s z áll á s a. 
Ismered a hírt, hogy Hercules után Quirinus fölszállt oda, melly 

néven, ha hitelt kell adni az isteni feleleteknek, nevezendő Romulus. 
Ott volt elkészítve a lakoma az istenek számára j s a hold ege alatt, 
a lég legmagasb részében volt elhelyezve a caesarok asztala j hol 
öket mind testeik könnyiisége, mellyel birtak, mind azon csillagzat 
gyors futás!t fentartotta. Azon isteneknek, kik rangra elsők s a többi
eknél nagyobbak voltak, nrgy, fcns{~gesen Rzép ágy volt készitve. A 
f;aturnnsé éhenfábcíl volt, mellynd~ fp]~r.te éR sötét szine fénye!\ ll!~ mint-
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egy isteni volt, elannyira, hogy szabad szemmel senki sem nézhetett 
rája, mivel a kisugárzó fény vakitó volt mint a nap. Jupiter ágya a 
fényben feliilmulta az ezüstöt s tisztább volt az aranynál; aranynyar 
vegyitett ezüstből vagy más fémből volt-e, mnga Mercurius sem tudta 
nekem határozottan megmondani. Arany trónusokon iiltek kétfelől az 
anya és a leány, Juno Jupiter közelében, Rea pedig Saturnus mellett. 
És milly nagy volt az istenek szépsége, Mereurius nem beszélte el, 
csak annyit monclott, hogy az fölülmult mindent a mi nagy, s csak 
képzeletben gondolható, de szeival vagy máskép el nem mondható ; 
sem szónok nem lenne képes, b:h még olly kitünő is, előadni azon 
csodálatos fényt, melly az istenek arczait körülragyogta. A többi iste-· 
neknek székeik rangjok szerint voltak elhelyezve; s nem volt köz
tök az elsőségért va gy bármell y okért veszekedés; mivel, mint Ho 
mer, ugy hiszem, a ronzsák sugallata folytán mondá, mindegyiknek 
örökre és változatlanul meg van helye határozva. 

Mindazáltal az atya megérkezésekor mindnyájnn fölállanak j 

a mi azonban sem a rendet nem bontja meg, sem hamis ambitióból 
egyik a másik helyét nem foglalja el, hanem mindenki a magáénál 
marad. Silenns szerelmcs lévén Bachusba, ki szép és fiatal volt s 
arczvonásaira hasonlitott atyjához Jupiterhez, közeledett feléje, ö lé
vén az, ki nevelte és oktatta j és ezen isten, természettől hajlandó az 
enyelgésrc és nevctgélésre s ismeretes szerzöje nünden vígságnak, 
dévajkodva mulatott, majd e, majd ama tárgy felett élczeit s tréfáit 
pattogtatva. 

II. - J u l i u s C a e s a r. 

Elkészülvén a caesarok lakomája, mindenekelött Julius Cae
sar lépett be, ki dicsvágyánál fogva kész a'l.: uralkodásért Jupiterrel 
is veszekedni. Alig pillan tá meg öt Silenus, igy szólott mindjárt: 
-- "Jól vigyázz, oh Jupiter, hogy meg ne Idaértse ez tőled a birodal-, 
mat elragadni; mert olly nagy benne az uralkodási vágy! Es látod 
öt, milly kiválóan nagy testalkatra s milly magasztos tekintete; hoz
zám pedig ha nem másban de legalább feje hasonlít" 1). 

III. - O c t a v i a n u s A u g us t u s. 

, Silenus ekként élczelvén s az istenek által nem igen vétetvén 
figyelemhe, belépett Octavianus, ki a chameleon mórljá1·a szint vál· 
toztn.tott, nrcza majd halvány lett, majd vérvörös; késöbb homályos, 

') Ca<'•Rr feje eliil lwpRHz volt. 
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sötét és borult; majd ismét nyájasan mosolygott VrnuR sa többi ke
resett s?:épség felé. Azt hitte, hogy szemeinek villámlása fénylő mint 
a nap, s hogy a ki vele találkozik, nem mer mereven szemeibe te
kinteni. - "Ezer milliom ! mond Silenus, látod, hogy ült mindenféle 
alakot ez az állatocska! micsoda veszélyt hoz nekünk?" - ,Rzüntesd 
tréfáidat, feleli A polio, én öt majd Zeno 1) fegyelme al:\ helyezendern; 
s ugy megtisztitandom őt, hogy azt fogod róla mondani, miszerint tel
jesen hasonlit az aranyhoz.' S csakhamar hozzátette: ,Nosza, állj föl 
Zeno, vedd gondod alá ezt az én növendékernet.' Zeno engedelmes
kedett i s néhány mondatot intézvén hozzá 1 olly módon mint azok 
szoktak, kik Zamolxis 2) varázs igéit ruorrnngjá.k, - azonnal okos és 
m érsékelt embf'rré változtatta öt. 

IV. -- 'l' i b er i us. 

Hat·madszor Tiberius jött be 1 sötét és marczona. tekintettE> l, 
melly bölcseséget és bizonyos katonai erényt látszott határozottan 
ígérni. És amint meghajolt hogy székd elfoglalja, hátán suk forradás 
tünt föl, sebhelyek és barázdák, ütések nyomai és foltok, a mér
téldetlcnRég és a vad szP.szély következményei , hasonlók azokhoz, 
mellyeket a görvély és a tiizzel gyógyitott betegségek hagynak ma
guk után H). - Silenns ekkép szólt hozzá: "Egészen más vagy most, 
vendég, mint elöbb voltál." S midiín ezt mondá Silenus, a szakottnál 
komolyabbnak látszott 1 ugy hogy Bachus kérdé tlíle: ,Atyám ! és 
miért vagy illy komoly ?1 Mh·e ö ekként válaszolt: "Talán megin
ditott engem ezen öreg, ki buja mint egy Satyr; s ö okozá1 hogy 
megfeledkeztem magamról s ollyasmit idéztern, mi Horner muzsáitól 

l) Talán mivel Octnvi:mnllk Athenodorus Rtoicus bölcst!Jsz volt a mestert>; a 
stoicusoknllk pedig Zeno volt a fejök. 

') Geta vagy thraciai bölcsész. He~zélik 1 hogy előbb ntbszolga volt, l<é
söbb Pithag or as szabadosa és tanítvÁnya, végre a getÁll törvényhozója. Éltében 
magusnak tartottlt.k; halála utÁn istenként tisztelték. 

"j Nem csoda, ha olly kegyetlen és vérengző s a mértéklctlenség öné
nyébe merült emberben, minö Tiberius volt 1 a bélpol<lossághoz hasonló küteg s 
egyéb rasz betegségek fejlődtek , mellyekri:!l Svetonius t!Js Tncitus emlékeznek. 
Plinius be~zéli, hogy R()m>\ban Tiberius uraikodba alatt egy betegség l<elctke
zett, melly öt támadta meg eli:!ször s mellyre vonatko•6lag ö egy rendeletet adott 
ki; a betegséget colunt-nak hivták. Julianus, a pogány bölcsé~zeket követve, 

ezen szereneséLlen esá.HziÍr lelkét azon biinök jelt~ibe ölti:iztllti, mellyekkel éi<Jt~lieu 
t~rhelve volt. 



ered." - ,De ö leszakitja füleidet, mond Bach us, ·s aztán azt moud
ják róla, hogy még a grammaticust is megbüntetné' 1). ·- "Menjen 
tehát, felelé Silcnus, egy sziget magányába (Capri szigc>tre czéluz) 
smu, s ott arczul verethet valamell y !lzegény halász t 2)." 

V. -- C a l i g u l a. 

Enyelgés l{özben belép Cajus, legkegyetlenebb vadállat, kitö! 
~tz istenek mind elfordítják arczaikat. Nemesis csakhamar átadta öt 
a boszuló furiálmalt, kik öt a 'l'artarusba hurczolták. Silenns ez ok
ból nem élczelbetett fölötte. 

V l. - C l a n d i us. 

Claudius beléptekor Silenns ~ristoph:mes lovagjait 3) kezdte éne
kelni, a rnidön Demosthencs beszél. Azután, hogy rnintegy. vagdalja 
Claurliust, Quirinuahoz fordult : - "Nem iól van, mond, hogy elhoz. 
t11d e lakomára ezen unokádat az ö kedves szabadosai, Narcissus rs 
Pallas nélkül. Hivd föl ezeket, s velük egytitt ha akarod, az a fde
ségét Mcssalinát; mert nélkülök hnlottnAk kell mondanom ezen tra
goedia poroszló sereg~ t." 

VII. - N er o. 

~ilenus még beszélt, midön ime megjelenik Nero. ke:>:ében lant
tal s fején borostyánnal. :Miért is Silenns Apollóho;r, fordulv11 mond: 
,Imez a te modorod szerintjártatja tagjait.' -"És én, feleli Apollo, 
mindjárt széttépem a;r, ö koron~j:í.t; mivel sem mindenben n ern után-

1) Ezen rás~letet senki m~s nem emliti. Kvetoniuq beszél ugyan Seleucu8 
grammsüicn"ról, kit. Tiberinq ml'göletett. 

') Svctonit1s é~ Tncitns beszélik , hogy egy lullás?. ep·y igen szép halnt 
ajándékozott neki Capriban; 11. császlLr azonban, ruivel a szild!m át mászott ue a 
szigetre, ugyunazon hallal verette az arczát ; a halász fájdalmai közepeLt azt 
találta ajkain kiejteni , hogy szerenc•e , hogy n~m ajándékozott neld Pgy nagy 
sáskát is; mire a csiszár szájlt.t fölrepesztatu i parancsolá. 

'"j A pas~us, mellyre itt czélzás történilt , egy hebegö felett élczel, s Clau
rliust ugyanollyannak akarja föltüntetni. És valamint Aristophanes azon qzer~n
e~étlen szolgák nyomorult sorsáról szól, kik a dadogó mallett voltak; ugy Jn. 

lian is Claudiu~ra RlkahnaztatvAn Silenns á.lt~l 0 \'PfS0lrd, ~ J"Ómoi~k n~·"nl·•rÍtra 

rzéloz, illy r.-j .. deh·m alatt. 
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zott engem, sem abban, miben utánzott, nem ugy cselekedett mint 
illett volna." - És megfosz;tatván koronajától, Coeitus öt tova vitte. 

VIli. - V i n d e x, G a l b a, O t t o , V i t e ll i us. 

Azután többen jöttek, kiilönféle törzsekből: Vimlcx, Galba, 
Otto, Vitellius. Silenus kérdé: - ,,Oh istenek! honnét jií, oh iste
nek, a estlszárok ezen söpredéke ? Vigyázzatok hogy a flisttöl meg 
ne fuljunk. Ezek a vadállatok még templomaitokat sem kímélték." 1) 

IX. - V e s p a s i a n , T i t u s , D o m i t i a n u s. 

Jupiter azonban azalatt fivérére Serapisra tekintvén, mutatja 
neki Vespasiánt és mondja: - "Küldd el rögtön Egyipton1búl ('7.t 
a zsugorít, hogy ki ne oltsa lámpádat. A mi fiainak idősbikét illeti, 
az egész nép által Venussal tiszteltessék j a legifj abbnak, ki hasonló 
Sicilia kegyetlen vadállatához, tégy lánczot nyakára." 

X. -N er va. 

Ezek után egy szép tekiutetli öreg jött ki (mert gyakran :.'lZ 

öregben is van virágzó szépség), ki az igazságszolgáltatásban a leg
részrehajlatlanabb s könnyen hozzáférhető volt. Silenns minden 
megjegyzés nélkül meghajtá magát j a miért 1\Iet·curius kérdé öt : 
,No, R erről mit mondasz ?' - "Azt mondom, felelé Silenus, hngy 
titeket, oh istenek, igazságtalansággal kell itt vádolnom, mert mig 
ama vérszomjazó vadállatnak tizenötévi időt engedtetek az urnlko
dásra, ezt alig hagytátok egy évig uralkodni." -- ",Engem ne vá
dolj azért, mond Jupiter, mert utána sok jeles fog következni."· 

XI. - 'l' raj an us. 

S gyorsan jött Trajanus, vállain hordozva a geta és partints 
győzelmi jeleket. Kit látván Silenus, mintha egyszerre elbujni s mégis 
hallatni akarna, lassu hangon mond: "Most ideje, hogy Jupiter, 
mint a dolgok fövezetöje, vigyázzon Ganymedesre." 

1) Ez leginkább Vítolliueru. látszik vonatkowi, kinele ha<lsereg-e Hóm{dJa 

nyomul ván, egy6b roszalc között, még n11gy gynjtogatásukoLt i.• ,-itt végl•e, kiilö

nösen a CHpitoliumban, hol néhfo.ny templom volt. 
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XII. - H a d l"i a n. 

Trajan után egy sürü szakáin ') és szigoru tekintetü férfiu je
lent meg. Elméjében sok gondolatot forgatott s a zenére is gondolt; 
azután lassankint ég felé emelvén szemeit, mély elmélkedésbe me
rült különféle titkos dolgok felett, mellyeket n köznépnek tudnia nem 
kell. Silenns hosszabb ideig szemlélve öt kérdi: "Mondjátok nekem, 
milly véleménynyel vagytok ezen sophista felől? Talán Antinoust 
keresi igy'( Mondja meg ueki valaki, hogy az a fiatal nincs itt s sza
baditsa meg ezt a hiu embert az ö örültségétöl" 2). 

XIII. - Á n t o n i n u s P i us. 

Egy mérsékelt férfiu lép be, nem V en us élveiben 3), de a pol
gárok kormányzásában. - "Ejnye, kiált föl Silenus, megpillantván öt, 
milly nagy szorgalom kicsiségekben! :B~n ez öreget ollyannak tekin
tem, mint azokat, kik a köménymagot vagdalják.'' 

XIV.- Marcus Aurelius, Verus, Comodus. 

Azután egy testvérpár ét·kezvén, Marcus An to ni us és Lucius 
Verus, Silenns homlokát ránczolgatá, mert nem volt mit megtá
madnia, sem mi felett élczelnie 1 vagy csipkelödnie, főleg Marcusról 
szólva. Fiának és nejének némolly hibáit kereste elő: utóbbi sokat 
sirt, nem volt jó nö 4) i fiával együtt elveszni hagyta a birodalmat, hol
ott egy kitünő veje 5) volt, ki jól fentarthatta volna a köztársaságot s 
jobban rendhe hozta volna azon ifjut, mint ö. S habár Silenns mind
ezen dolgokat szigoruan megvizsgál ta, tekintve Marcus nagy erényeit, 
elhallgatott i és fiát érdernesnek scm tartván arra, hogy tát·gya lehes
sen élczeinek , szernrehányások nélkül hagyta, mivel a földhöz ta
padva látta öt, ki nem képes állását elfoglalni, sem a többi htisöket 
követni. 

1) Hadrian volt a császárok között az első , ki s~altált viselt, hogy elta
karja a foltot vagy sebhelyt, melly arczát födé. 

'l Azon örült tervre ezélaz, melly ezerint Autinoust egy miitétel növé 
akartil tenni, s melly mütét e szerencsétlen ifjunak életébe került. 

3) Julinn itt n zon szerelemről akar emlékezni, melylyel neje Faustina 
iránt viseltetett, ki bujas.l.gáról lett hires. 

') Fau"tina .minor. 
-1) Pompejanu:<. 
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XV.- Pertinnx. 

Azután Pertinax közeledettsa lakoma közben gyilkosairól pa
naszkodott. Sorsa iránt részvétet tanusitva Ncmesis, mond: "Szünj61 
meg; a gyilkosság okozói vagy részesei nem fogják annak gyümöl
cseit élvezni ; habár, oh Pertinax, magad is igazságtalanságot kövct
tél el, midön legalább tanácsaiddal résztvettél nzon összeesküvésben, 
mellynek folytán Marcus fia meghalt.'' 

XVI.- Severu3, Geta, Caracalla. 

Azután Severus jött, e csodálatosan kegyetlen és hirtelen bün
tető, "Erről, mond Silenus, nem fogok beszélni; mcrt félek illy 
nyers és kérlelhetlen Gmbertöl."- Midön vele fiai belépenJök voltak, 
l\linos messziröl megállítá öket; s miután jól megkülönböztette 
egyiket a másikától, az elsőt behivta 1), a másodikat pedig a pokolba 
l{üldt('. 

XVII. - Ma c r i n us, ll e l i o g a b a ln s. 

Utánok Macrinus jött, vérengző szökevény, s utána azon ifjoncz, 
ki Emesában született; mindkettő tova iizctett n ég szeut falai 
közöl. 

XVIII.- Alexauder Heverur;, 

A :;yr Alexande1·, az utóbbiak között ülve, siratta szcrencsétlen 
soi·sát. Silenus csipkelődve ekkép szólt hozzá: - "Oh ostoba, haszon
talan ember! Olly nagy hatalomra jutván, nem voltál ura holmid
nak, hanem minden vagyonodat anyádnak adtad cltevésrc, nem fug
ván fül, szerencsétlen, mennyivel jobb azt barátaid javára fordítani. 
mint haszontalan kinesül összehalmozni.1 

- "De én, mond Nemesi!!, 
mindazokat megbüntetendem, kik ennek okozó i voltak. u S az i~joncr. 

e l bvt·sátta to t t. 

XIX. - V a l e r i a n us , ft a l i e n u s. 

Galienus atyjával együtt lépett be. Ez még rabszolgaságának 
lánczait viselte: amaz könnyed ruhába burkolva, ugy járt mint egy 
nö. Silenns az atyára e szavakat alkalmazá : 

"Ki az, ki fénye:~ ,;isakkal í'ején 
Vezényel és a csapatok előtt jár :'" 



({1\Jienu:>ra pedig: 
" .... Aranyo:,; ruhába burkolózva 
KönnyeJen halad mint kis leányka." 1) 

J up iter mindkrttöt <'lparanc~olá a lakomá ból. 

XX. -- Il C l a u d i us. 

Ezek mögött Claudius tünt föl. Az istenek hosszasan szemiéi

ték üt, bámulván az ö magasztos szellemét, és beleegyeztek, hogy 

utódai birják a birodalmat; mert igazságosnak látszott, hogy unokái 

olly férfiunak, ki hazáját olly nagyon szerette, hosszu ideig uralkod
janak 2). 

XXI. - A u r e l i a n u s. 

Ezután Aurelianus vánszorgott előre, mintha ki:siklott volna 

azok kezeiből, kik öt Minos clött visszatartóztatták, hol vád emelte

tett ellene igazságtalan vérontások miatt. És miután saját ügyét ro

szul véuelmezte, már bünösnek nyilváníttatott volna, ha a Nap 3), az 

én uram és istenc,m, ki üt más alkalmakkor is megvédte, jelenleg is 

nem segitette volna, fenszóval kiáltozván az isteneknek, hogy lerótta 

múr n tartor.t.Í büntetést. És kérdezé, vajjon elfeledték-e a delphosi 

oraculmnot s nem tudják, hogy 

A ki türi a roszat, mellyet okozott, igazságossá lesz 1). 

XXII. -- P r o bus. 

Az elübbit l'robus követé, ki kevesebb mint hét év alatt hatvan 

varo;;t és számos más helyet hódított vissza ügyes és bölcs cselekvés

sel, és mégis méltánytalanul s kegyetleuül bántak vele. De az istenek 

az ö igaz cselci.:védeért egyélJ jutulmakon kivül még abban is része
sitciték, lwgy gyilkosai keserücn lakoltak rosz tettökért Mindazáltal 

Silcnu;; diene is akart néhány élczet szórni, habát· az istenek legna

gyobb része neki hallgatást intett. "Engt'djétek legalább, mond Sile
nus, hogy azok~ kiknek utána kell élniök, abból, mi Yelc történt, tanul

ságut merithessenck. Nem tudtad tehát te, oh Probus, hogy az orvo

sok, miuün betegeiknek kescrü orvosságot akamak adni, vizolaattai 

l) Enripi<les, Phönix. 
')'Ezen császártól származtak a Constantinok. 
'1.l Julian itt a Nap közllenjárását hozza föl azon tekintetnél fogva, mivel 

Aurelian!lsnak anyja a Nap papnője volt, s mivel maga AurelianuR a Napnak egy 
nagyszerii t~mplon10t épittetett, Erncsában pedig áldozott a Napnak, hogy mcg
hótlithas~a Palmirát, mellyet ostromolt. 

•:1 Azt mondják, hogy <>zen oracuJuroot Sen(•ca Claudiusra m:1gyarázta. 

v~ 38 
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mérséklilt izét j de te mindig vegyitetlcnül és fanyarul éltél vele j 
semmi dologban és senkinek scm akartál engedni. Ezért valóban 
igazságtalan sors ért téged, de természetesen illyennek kellett téged 
érnie. Szerenesés sikerrel soha sem fogsz parancsolni scm lovaknak, 
scm ökröknck, sem öszvéreknek, sem embereknek, ha valainit nem 
engedsz szenvedélyeiknek j épugy, mint az orvosok szoktak tenni, 
kik betegeiknek némi csekélységeket megcngednek, hogy a fontos dol
gokban azután nekik engedelmeskedjenek." - ,De mit beszélsz te 
most erről, atyám? mond Bachus, olly hirtelen bölcsészszé lettél te ·r' 
- "Inkább te fiam, felel Silenus, és nem neveltelek én téged böl
csészszé? és nem tudod-e, hogy Socrates is hasonló volt hozzám arcz
vonásaira és testalkatra "? t) azon Socrates, ki századának bölcsci kö
ziitt a baLét-t elnyerte, ha nem hiszed haszontalannak a dclphosi j «is

latot'! Engedd tehát, hogy én ne csak tréfás dolgokat, de komolyakat 
is adhassak elő." 

XXIII. - C a r u s , C a r i n u s , N u m e r i a n u s. 

Még beszélgettek egymással, midőn Carus megkisérlé, hogy 
bejuthasson fiaival, de Nemesis visszautasitotta i:íket. 

XXIV. - D i o c l e t i a n, M a x i m i a n us H e r c u l c us, G a l c
r i us Ma x imianus, C o n st a n t i us C l o r us. 

Azután méltóságteljesen és szép rendben lépdelt előre Diuclc
tian, magával vezetvén a Maximianusokats az én ősömet Constantius t. 
Mindnyájan kézen fogták egymást j mindazáltal nom mcntck egy 
sorban, a többiek mintcgy kiséretét képezték. S midőn némellyek 
közölök meg akarták előzni, mintha testőrei 2) lennének, nem engedte 
nekik, nem követelvén magának semmit a többiek felett. Az istenek 
bámulták ezen egyetértést;- s megengedék nekik, hogy sok más előtt 
üljenek le. Silenus, habár tudta is Maximianus mértéklctlcnségét, nem 
akart megjegyzéseket tenni; azonban nem boeslitá öt az imperato-

1) Silenus tréfája nem csak 11bban {dl, hogy azt állitj>l, miszerint ö tauitá 
Bachust a biilcsésze\re , de hogy saját philosophi:íjának bizonyitására Sacrates 

rút arczát a magá.éhoz hasonlitja. Platónál Alcíbiades Socratest Silennshoz és 
Marshoz hasonlítja. Külön0s, hogy egy német (Herruu1nn Vlich von Lingea) 
iisszegyüjtötte mindazon mondatokat és emlékeket, rnellycket az ókor szalgáltat 

Sacrates csunya arczának bizonyitására; egy másik német (Heu mann) pedig so· 
káig vittllta, hogy Sacrates szép külsejü volt. 

:) A régi tragocdiák chorusában az egyik személy, ki annak feje volt, kö
zépen állott, a többiek pedig körülvetté!{, h,\rmanl{t\nt ({ézen fogván egym:1st. 



rok as;r.tnlál.oz. l;~s minthogy nem csak a kéjes élveket vadászta, de 
mindig uj dolgok után járt, hütlen volt s egyáltalán nem volt össz
lJangzásLan a négyessel (tctracordo 1), Nemcsis elüzte öt, s nem tudni 
hová ment; én pedig elfeledtem kérdezni l\fcrcuriustól. 

XXV.___: Maximinus, l\Iaxentius, Licinius. 

Ezen annyim összhangzó négyesre, egy egészen más systema 2) 
következett, mclly nyers és összhangzatlan volt ; ennek részesei közöl 
Nemesis kettőt kizárt az istenek számából, ugy hogy még nem is en

gedé meg nekik, hogy az előcsarnokba lépjenek, s Minos elüzte Li
ciniust, alig lépett ez a küszüLre. 

XXVI.- Nagy-Constantin, ifjabb Constantin, Con· 
s t a n s , C o n s t a n t i u s , M a g n e n t i u s. 

Belépett Constantin és hosszu ideig ülve maradt. Azután ií 
utána beléptek fiai is. Magnent.iusnak nem engedtetett meg a bc
ll:pés, mcrt semmit sem végzett be, mint határozott férfiuhoz illik, 
habár sok, vitéz emberhez illő dolgot l:itszott cselekedni. Látván 

azonban az istenek, hogy vállalatai nem jó indulatból eredtek, a me
nek víít jaj veszékcini hagyták. 

XXVII. ·- N a g y - S á n d o r. 

A vacsora már készen volt, mellyber:. semmi sem hiányzott, mi

után az istenek mindcnekben bővelkednek. Mercurius szerette volna 

látni, hogy a h ösök egymással versenyre bocsáttassanak ; J u pi ter 
nem ellenzé. Quirinus kérte mindenekelött, hogy az ö törzséböl 
jusson valakinek az első szerenc:;e, mit Hercules ellenzett, mondván: 
"Nem, én ezt soha scm fogom megengedni; milly ok forgott fen arra 
nézve, hogy c lakom:ira az én Sándorom n) nem hivatott meg? Kér-

') Négyes (tctracorilo) alatt egy uégy haugra egyLeállitott énekkar értendő. 

Ez itt , mint mindenld tuiini fogja, csak képmáslat s azon összhangzftst jelenti, 
mellyet a birodalom kormányzásában ezen személyek l<özött áll!mdóan fentartani 

tudott; a mi ellen ö késöbb vétett. 
') Ezen második négyes Constuutin- , Maximinus· , Maxcntius- és Licinius

búl {,llott. .Julián systemának nevezi, mert n régiek :t zenéről ~zólva két négye~ 
rendsz0rt állitottnk föl, az egyi!< az összh1mgzat , u másil< az összhangz>ttlanság 

rendszere volt. 
::) Miért nevezi l lm·culcs Sándort az övének, u em twlják határozottan 

megmoudani, azért-o, hogy Sándor tőle ~zármazott, miután a legrégilob hagyomá
nyuk szerint llcrcules minolenrelé hagyott maga után fiakat; vagy pedig mivcl 
gyii"gí:·l ~z,·rPtd1.cl csiiggiit.t. rajta l<iv{dó vitP.r.~égn r,, n:tgyszcrii vállnlkozá•ai 

miatt.? 
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lek tehát téged, oh leghatalmasb Jupiter, hogy ha eliJatároz tad, hogy 
közölök tÖbben ide bevezettessenek, hivasd Sándort is; mert ha ver
senyre kerül a dolog s mindcnkinek erényei kifürkésztetuek, kérdem, 
milly okból mellöztessék ő, ki valamennyit fölülmulja ?•' Jupiter be
látta, hogy Alcmene fia igazat mondott. Belépett tehát Sándor; ki
nek megjelenésére sem Caesar, scm más fol nem állott; ö azonban 
üresen találván a Caracalla aJtai odahagyott széket, ki testvérének 
megöletése miatt elűzetett, azt elfoglalta. Silcnus erre Quirinushoz 
ekként szólott: "Vigyázz 1 hogy ezek a te unokáid ne maradjanak 
mind erény és hatalom tekintetében ezen egyetlen görög mögött ! " -
"Oh, felelt Quirinus, Jupiterre esküszöm, hogy az enyéim közölsokat 
nem becsülök ennél kevesebbre. Igaz, hogy utódaim öt annyira bá
multák, hog-y egyedül öt hivják és tartják a barbárok közöl nagy
nak: mindazáltal nem hiszik, hogy bárki az ü nemzetökből engeJjeu 
neki, akár a hazaiak iránti elfogultságból, akár pedig mivel az igaz
sággal igy fér meg. Milly alappal bir ez, a tények fogják megmutatni." 
Quirinus igy beszél vén, egészen el vörösödött; s észrevehető nyug
talanságot árult el abbeli félelmével, hogy utódai Nagy-Sándor után 
fognak helyeztetni. 

XX VIII. - N é h á n y C a e s a r v e r s e n y r e s z ó l i t t a t i k. 

Jupiter kérdést intézett az istenekhez, hogy versenyre bocsát
tassanak-e a caesarok mindnyájan, vagy pedig csak olly formán té
tessék kísérlet, mint a küzdtéren, hol ha valaki legyőzi azt, ki győző 
volt, daczára annak, hogy csak ezen egy fölött diadalmaskodott, ugy 
tekintetik, ulintha azokat is lcgyiizte volna, kik nem mérköztek meg 
vele, de legyőzettek az által ki felett ö diadalt aratott. A verseny ezen 
módját mindnyájan legjobbnak tartották. 

Mercurius tehát fenhangon elöszólitá Caesart, ezutáu Augustust 
és Trajánt, azon oknál fogva, mert bennök legtöbb katonai erény volt. 
Csend lőn, Saturnus király, Jupiterre tekintve, csodálkozását fejezé 
ki a felett, miért szólittatnak az imperatorok küzül azok versenyre, 
kik katonai erényekben tündökölnek, s miért senki azok közöl, kik 
bölcsészek voltak ; és "a kiket, mond Saturnus, én ezeknél nem ke
vesbbé szeretek; hivjátok tehát Marcust is." Ki beszólittatván, azon
nal megjelent, komoly és ünnepélyes arczczal göncloktól ránczokba 
vont homlokkal; mindazáltal fejedelmi szépség tündökölt arczán, 
daczára szerény személyiségének; hosszu szakálla volt 1 s egy
szerű, bölcshöz illö öltözete. A teste a kevés étek folytán csillogó és 



átlátszó valamint a legtisztább fény. Belépvén a szent zárt körbe, 
illy szavakra fakadt: "Oh Bachus, oh Saturnus király, és te Jupiter 
atyám! azt hiszitek, hogy az istenek között lehet nem tökéletes do
log?" Mire ök nemmel felelvén, ,hivjuk tehát ide, m(md, egy kéjen
czet is.' - "Nem, nem, felelé Jupiter, senki sc tegye soha ide lábát, 
ki nem követi vallásunkats ki nem követ bennünket." - ",Hadd ma
radjon az az elötcremben, jegyzi meg Bachus, s az ö ügye tárgyal
tassék ott. Azonban ha ugy tetszik, hivjuk be a nPm annyira gyávát, 
mint inkább az (H v ek és gyönyörök által elpuhultat.- Jöjjön tehát."' 
}~s erre Constantin az eliícsarnokig jött. 

XXIX.- Jupiter megállapítja a verseny formáit. 

Ez történvén, a verseny formáinak megállapitása felett tanács· 
koztak ; Mercurius ugy vélekedett, hogy mindegyik tartson beszé
det saját ügye mellett, s az istenek azután szavazzanak. De Apollo 
más véleményen volt, azon oknál fogva, hogy az istenek törvényszé
kénél a való dolgoknak kell vizsgáltatniok s nem a valószinüeknek, 
mellyek csak egyedül alkalmasak meggyőzni. Jupiter, kedvét akar
ván teljesiteni az inditványz<Jk mintlkettejének, s az összejövetelt 
hossznra nyujtani: "Nincs, mond, arra nézve nehézség, hogy megen
gedjük mindegyiknek a beszélést; egy adag vizet töltünk minde
gyiknek a clepsidrájába (viz- vagy homokóra) s azután mindegyiket 
kiilön kérdezzük s ugy vizsgáljuk hajlamait." Silenns tréfálgatva erre 
igy szólt: ,Vigy~izz, oh Neptun, hogy Trajanus és Sándor valahogy 
nectárnak ne higyék ezt a vizet s ki ne igyák mind, hogy a többiek
nek idijt se engedjenek a beszélésre.' Mire Neptun felelé: ,,,Ezek ke
vesebb gyöngédséggel viseltetnek az én vizem mint a te folyadékod 
iránt s azért több okod van neked hordóidat félteni mint nekem for
rásaimat."' Silenns ezen csipös válaszra elnémult sa versengzök kí
sérlete felé fordult. 

XXX. - Me r c u r i us ki j e l e n t és e. 

Mercurius ezalatt a következi) nyilatkozatot tette: "A fensőbb 
jutalmak legfőbb birája azt akarja. hogy a verseny megkezdessék. 
Az idő sürget, s nincs a halasztásnak helye. Halljátok tehát, kik itt 
vagytok, oh királyok, kik egykoron a fegyverek hatalmával vagy ta
nácscsal sok népet és országot hajtottatok akaratotok alá. Lépjetek 
mind a kiizdtérre; mind ti, kik azt hittétek, hogy a boldog élet egye
düli alapját a bölcseség képezi ; mind ti, kik azt hittétek, hogy akkor 
léptetek ~ rlicsi)ség legföbh fokára a földön, ha hatalmas karral a 



legvégső szeroncsétlenség örvényébe döntöttétek az ellenségeket s 
mindenféle javakkal jutalmaztátok azokat, kik belétek helyezék 
bizalmokat; valamint végre ii, kik a cselekvés helyett az asztal, a 
lakodalmak, az öltözék, a drágaköves karpercezek s az érzékek vig 
élveiben keresétek a lrgfiíbb jót. Jupiter gondja legyen a gyiízűnek 
a babért oda ítélni." 

XXXI.- Sors huzatik a beHzólés rendjének megál
l a p i t á s a v é g e t t . 

.Midün Mercurius clüadását bevégzé, sors huzatott. Caesar, ki 
mindig első akart lenni mindcn dologban, itt is ked vc z ü szeren csével 
birt. E véletlen gőgössé és felfuvalkodottá tette iltct, ugy hogy Sán
dor már-már alá nem ah:arta magát vetni a próbának. Hercules rá
vette öt s bátorította. A sors azonban ugy akarta, hogy Sándor mind 
járt Caesar után következzék a Leszé](:sbcn ; és ekként állapíttatott 
m<]g mindenkinek rendje a sorsllllz:ís által. 

XXXII. C a e s a l' b e s z <i d e. 

Cae~>m· ekkép szólt: "Nekem, oh Jupiter, nekem jutott a sze
rencse, oh jelenlevő istenek, hogy annyi jeles férfiu után olly v:íros
ban szülessem, melly blirmellyiknél nngyobb birodalommal birt, ;; 
melly olly nagysággal dicsekedett, hogy a tübhiek a legkitüniíbb sze
rencsének tartották, ha hozzá rangra közel állhattak. l~s valóban 
mellyik más város volt az, me ll y háromezer emLerb\il kez <l n) n ala
kulni, kevesebb mint hatszáz év alatt birodalmát fe~yvereivel a világ 
szélsli határaig terjesztette ? Mellyik volt az a régi nemzedékek kö
zött, melly erény és erő tekintetében annyi kitiinü férfiut s annyi or
száglót föl tudott mutatni ? S mellyik tisztelte annyi kegyelettel nz 
isteneket? Illy nagy vái'Osban szülctvén, mindazokat, kik vagy velem 
éltek vagy elöttem, a höstettek dicsösógóben megelüztcm. S nem hi
szem, hogy polgártársaim közütt is találkoz.r.ék valaki, ki vel(•m a 
dicsőségben versenyezni akarna. Ha ez a Sándor olly ml·rész, mondja 
meg, mellyik vitéz tettét akarná az enyémhez hasonlitani? Talán a 
perzsák elleni hadjáratát? l\'Iintha nem látta volna Pompejus felett 
kivivott győzelmern diadaljelcit! S ki volt a kettő kiizöl vitézeLL 
hadvezér, Darius-c vagy Pompejus? Ki vezénylett közülök vitézeL b 
sereget? A legharcziasb népeket, mellyek valaha Dariusnak enge
delmeskedtek 1 Ppmpejns saját seregében ugyanannyi cariainnk 1 ) 

') Caria nép•·i gyáv{,]tn!lk tmtat.talt. 



és semmirekellőnek tartotta. Az európaiak, kik öt követték, sokszot• 
megverték az ázsiaiakat j s azok közütt bizonyosan a legvitézebbek 
voltak az italiak, illírek és celták S miután a celtákat említettem, 
van itt véletlenül talán valaki, ki azt, mit Poropejus tett ageták ellen, 
ellenébe ál,~itsa annak, mit én cselekefltem, midi)n a celtákat meghó
ditottam. 0 csak egyszer kelt át az Isteren, én kétszer a Rhenuson; 
s az általam Németországban végbevitt dolgokkal senki sem mér
közhctik meg. Én megtámautam Ariovistot; én voltam az első római, 
ki a külsö tengeren hajóz tam. Ama hőstettem rendkivül nagy j ez 
vakmerősége által bítmulatos j s még inkább, ha tekintetbe vétetik, 
hogy én voltam az első, ki száraz-földre lépett. Hallgatok a helve
tákról és iberickröl, az általam Galliában végbevitt dolgokról sem 
teszek semmi említést, dáczára, hogy ott háromszáznál több várost 
meghódítottam s kétmilliónál tlibb embert legyőztem. Nagyok ezen 
tettek, de sokkal nagyobb volt az, me Ilyet végbe kellett vinnem, mi
clön saját polgárt1írsaimmal kellett megm~rkőznöm. Megfékeztem 
magukat a le nem győzött és zabolátlan rómaiakat. Ha a vivott csa
ták sokasága után akartok ítélni, ugy én, ez nyilvánvaló, háromszor 
annyi csatát vivtam, mennyit Sándor panegyristái róla állítanak. És 
ha a meghódított városok számát akat:juk venni, én Ázsia és Európa 
legnagyobb részét hatalmarnba keritettem. Sándor megclégeé!ett 
Egyiptom látásával s tovább mcnt, én megfékeztem Egyiptomot, és 
laktam ott. I~s azután? akarjátok talán ezenkivül a mérséklet bizo
nyítékait, mellyet egyik is másik is a győzelem után tanusitott? Én 
megbocsátottam olly ellenségeknek is, kik akként fizettek nekem 
késöbb vissza, hogy mága a boszuló istennő is pártomat fogta. Dc 
:-iándor, azonkivül, hogy cllenségei felett kegyetlenkedett, még bará
tait sem kímélte. Akarsz-e tehát velem az elsőségért versenyezni, vagy 
azt inkább azonnal átengedni nekem, mint a többiek tettek? Az iste
nekre! te engem valúban kénysz01·itcsz, hogy ne hallgassam el, milly 
kegyetlenül bántál te a thebaiakkal, és milly kegyes voltam én a hel
véták irányában. 'l,c fölpörzsölted azok városait, én ujra fölépitet
tem még azokat is, mellyeket maguk a lakosok és polgárok fölgyuj
tottak. I;~s mellyik volt nagyobb munka, legyőzni tízezer nyomorult 
görögöt, vagy feltartóztatni ötvenezer embet• erejét és rohamát? Sok 
dolgot kellene még erröl elmondanom j dc időm s érkezésem nincs, 
sem elkészülve nem jöttem ido. Szükséges tehát, hogy bocsássatok 
meg j és hogy az elmonrlott dolgok után vonva következtetést az el
hallgntottakra, nekem i téljétek az elsöségf\t," 



XXX HL - H á n J o r b e:; z é d e. 

Uae~ar még hozzá aka1·t adni valamit beszédéhez, de Sándor 
türelmetlenné lévén a késedelem miatt, nem tartóztathatta többé ma
gát és hatalmasau fülingerülve nagy erélylyel monda: 

"És én, fenséges Jupiter és többi istenek, hogyan türjem tovább 
hall~~atással ennek vakmerüségút. Magatok látjátok, hogyan dicséri 
magát v(~gnélkül, mig engem s7.idalmaz. Az igazság talán ugy hozná 

magával, hogy tartózkodjék egyil<tiíl is másiktól is; mert ha mind
kettö boszantó, elviselhetlen, hogy ii az én tetteimet gyalttzza, holott 
követni törekedett azokat. R ezen szemteleuséget azzal tetézte, hogy 
roszakaratulag magát müveinek mintáját rágalmazta. De oh Cac<>ar ~ 

emlékeztél volna legalább csak azon künyckre, mellycket huliattál 
azon emlékek hallatára, mellyek tettcimet m:1ig !, irJetik ! U gy hi

szem Pompej us tett téged büszkévé; azon lJompejus, kit po!g~'trtár

sainak hizelgése megrontott s ki sohtt scm tudta magát igazi férfiként 
viselni. Csak az akkori consulok gyávasága tette magasztalttá az i) 

diadalát Afrika felett, magában véve nem nagy dolog. Egészen má
sok voltak azok, kik a servilis háLorunak véget vetettek; azon hábo
runak, melly nom emberek, hanem a legnyomorultabb rabszolg:í.k el
len viseltetett; CrassuRt és Luciust értem; P~1mpej us nem tett egyebet, 
csak elsajátitá magának dicsüségüket. Es ha az iírrnények s a 
szomszéuos népek elleni hábornról van szó, ugy Luctdlus volt az, ki 
öket megzabolázta; Pompej us pedig egyebet nem tett, mint diadal· 
maskodutt. Polgártársai hizelgósböl nagynak nevezték iít. De elö
deinck mellyikénél volt il Hómában nagyobb? mellyik tettével ha
sonlíthatott ö Mariushoz, a két Scipiólwz, vagy Furius Camillushoz, 
ki fényes tettei folytán ime legküzelcbb áll Romulnshoz, mint helyl'c
allitója az Ö IWijdnern tiinkre juttatott VÚl'OSának '~ ezek nem küvet
ték azon tisztviselök szoká:;át, kik a közköltségen alapitott Óf; emelt 
épületekre, azél't hogy rnimlössze is legfolebb falaikat meszeltették, 
saját neveiket bigye!:!ztik föl. Nem, ezek nem tettt'~k neviiket mások 
müvére; de saját tetteik által W nek neveik olly fénye~ck ké. Nines 
mit csodálni tehát, ha legyíizted a te Pompejusodat, kinek nem sok 
gondja volt és ki inkább ha:;onlított a ravasz rókához mint a bátor 
oroszlánhoz. Miután öt a szerenc,;e, rnelly azelőtt karján hordozta 
volt, elhagyta, könnyen legyőzl~etted iít, nem lévén többé táma3za. 
És hogy nerrí katonai erényed miatt lettél fülötte győztes, az világos, 
miután tudatik, hogy élelmi szarekben gondatlauságod miatt nagy 
szükséget szeuYecltél j :; ez nem csekély hibaja a hadvczúrnek j a 
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nyilt <;:;atában megverettéL ~ ha Pompejus olly ostoLa ~s eszély
tclen volt, hogy nem tudta az övéit helyesen vezényelni s alkalmas 
iJöre fentartani; és ha csatázni akart, nem tudta fölhasználni azon 
clöayüke t, mellyek rendelkezésére {Lll tak. Valóban ö saját hibája 
miatt e~;ctt el, neru a tc vitéz:oégetl é:; a te tauác:;aid folytán. Ellenben 
a perzsAk, kik szorgalommal és előrelátással elökéHzitették mindazt, 
mi a h:í.boruhoz :;zükségeö, Ita \'cl:lztuttek, a mi vitézségünk folytán 
vesztettek Azután kimondom, hogy nem a sok cselekvéssel, hanem 
a hd yes cscl~k \'éssel kell bebizonyítani a vitézséget s az uralkodásra 
való órdetuességet ; én fegyvel't ragadtam a perz:>ák ellen, hogy meg
bosznijam a giirögök ellen elkövetett sérelmeket; s fegyvert ernel
tem előbb a görögök ellen iH, nem l10gy elpusztítsam öket, hanem 
hogy vi:>szatartsam azokat, kik akadályoztak engem, hogy Ázsiába 
menjek s megfenyítscm a perz:;ákat. Te elleuben legyőzted a germa
Hukat és gallnsokat, hogy aztún f1ilfegyvet·ezhcsd öket saját hazáel 
ellen, mcllynél, v~dld meg, lehet-c gonoszabb és csunyább tett? lts 
minUa gunyuól megemlitcttcu, hogy én legyőztem tizezer görögöt, 
imL~ir én t11tlom, hogy ti görög fiilddíl eredtok és görögök laktúk haj
clanta [talia legnagyobb részét, nem fogom ez érvet azokhoz adni, 
,nikct clruondundó vagyole Mert igcu júl ismert dolog, hogy ugyan
azon görügiik küzütt volt egy kis, lenézett nemzet, értem az aetolo
kat, kiket társakul és barátokul számithatni nagy szerenesének tar
tottau; kik ellen késöLb nem tu\lom miért, háborut üzentetek és nem 
nagy nehézsé;; és vesílély né lk li l sikerült legylíznötö k öket. Ezzel azt 
akarom tuuntlani, hogy a giirügök hanyatló korában (mert okkalle
het igy nevcmi e kort) alig voltatok képesek megzabolázni egy gyön
gének ismert nemzetet; mi történt volna, ha az egész g1irög nem
zettel lett volna clolgotok akkor, mitlön az virágában volt s egy lé
lekkel a rómaiak ellen? Ugy hiszem azt sem feledtétek cl, milly fé
lt:km fogott el, midőn PitTlms megrohanta országtokat. Miután te 
kö1lnyünuk tartod a perzsák leg·yözesét, s nevetni merészelsz e tett 
fii!ött, tnondrl !neg nekem, miért nem ural az általam háromszáz egy
néháuy (:v clütt viselt háboru óta még ma sem titeket azon keskeny 
f<jJd-dm·ah, mclly a Tigris mellctt a partimsok uralma alatt áll? Aka
rod, hogy rnondjam meg- neked az okát? A parthusok dárdái távol 
tartottak titeket onnét; ~ azon nép Yitézségéröl Antonius fog neked 
be~zéllli, ki alattad vi:>eltc első hadjáratait Én ellenben kevesebb 
mint tili 0v alatt meghódítottam mind a partbusokat rnind az induso
kat. l~s tc annyira biz~! magariban engern kihivni, ki legifjRbb korom 
r'1ta hndvozér voltam, 6s ki olly tetteket vittem végbe, hogy azok em-



Jéke, habár az irók azt nem elég méltóan hinlették, velem egyiitt 
örökre fog élni? Ugyanazon sorsban részesültem mint Hercules, az 
én uram és királyom, kit mindig tiszteltem és követni igyekeztem j 
mert mig majdnem megközelítérn Achillest, családom alapitöját, lel
kem Herculeshez emeltem, s az ü nyomdokain jártam, amennyire em
bernek lehetséges megküzeliteni egy istent. Ezek voltak, felséges 
istenek, azon dolgok, miket elmondanom kellett amaz ellen j habár 
jobb lett volna öt megvetnem. Ha valameily tettem kegyetlen volt, 
bizonyosan nem sujtott ártatlan embereket, de ollyanokat, kik nem 
egy, de már többalkalommal megsértettek engemet, vagy kik osto
bául s roszul vála~ztottak időt és alkalmat. S a mi ezen utóbbi tettei
met illeti, azokat késöbb megbántam; e megbánás, mcllyet az istenek 
sugallnak nekünk, bölcsekké tesz bennünket s visszahelyezi előbbi 
ártatlanságukba azokat, kik vétkeztek. A mi pedig azokat illeti, kik 
nagyravágyásból vagy gonosz sz{mdékból inditottak ellenem háborut 
és bántalrnaztak, midön megbosznitam öket, ugy hittem, hogy nem 
cselekszem igazságtalanul." 

XXXIV. -- A u g us t us L es z é d e. 

Sándor bevégzé harczias hévvel mondott beszédét; Neptun fia 
átadta Augustusnak a clepsidrát, mellybc igen kevés viz volt öntve, 
részint azért, mivel csak rövid id ö maradt számára, részint mivel 
Neptun nem feledte el azon tiszteletlenséget, melylyel Augustus egy 
alkalommal iránta viseltetett j mit Augustus, mint éles elméj ü férfiu, 
észrevevén, felhagyott mások tetteinek elbeszélésével j s beszédét a 
következő szavakba foglalta : 

"Én, oh fenséges Jupite1·, oh összes istenek, nem bocsátkozan
dom mások tetteinek eWsorolásába, s csak magamról fogok szólani. 
Már fiatal koromban lettem városom védője, épugy mint Sándor, ki
nek lelki nagyságát én nagy mértékben bit·om. Caesart, az én atyá
mat követni ügyekezvén, szerenesés kimenetellel befejeztem a ger
mán háborukat. Azután polgát·Mbomba kaveredvén s miután az 
Actium melletti tcngl:lri-csat.ít vivtam, le gyiíztern az egyiptomiakat; 
Philippinél diadalmasko<ltam Brutus és Cassius felett j és megsemmi
sitvén Sextu~t, Pompejus fiút, ezen tettet nem tekintém másnak rnint 
a háboru függelékénck. Egyébaránt a bölcsészet mcstcrének hallga
tásában olly tanulékony voltam, miszerint távol attól, hogy mondataik 
fölingereltek volna, vidúrn arczczal türtem Athenodorus legszabadabb 
beszédeit, nliután én öt teljesen ugy tiszteltem mint tanítómestert, süt 
mor.dhatom, mint atyát. Igy tartozott Ari•ts i.~ bl\rátaim és ()s~lárlbe-



lieim közé; és hogy röviden szóljak, nem tudom, hogy valaha a böl
csészet ellen vétettem volna. Látván azután, hogy a polgárháboruk a 
római ügyeket gyakran felforgatással fenyegették, olly formán ren
dezlim azokat, l10gy jiiviJben a níros biztosan és szilárdul állhasson, 
mintha vasból lenne. És mintán mértéktelen ümlkodási vágy nem 
gyötrött, soha eszembe nem jutott, hogy a birodalomhoz csatoljam, 
valamennyi nemzet és orszlíg csak van a világon; hanem két haUtrt 
szabtam, mellyeket maga a természet kijelölt: az Istert és az Eufra
tes t. Azután megzabolúztam a tln·aciai scytl~;íkat, s miután ti engem 
hosszn uralkodási évekkel ajándékoztatok meg, a fenmaradt szabad 
időt nem arra használtam, hogy háborukból nj ldborukat keressek, 
de tilrvényeket alkottam, s helyi·eállitottarn azt, mit a háboru dühe 
elrontott ós összerombolt. S mirMn ezt c1;dekedtem, megvallom, azt 
hittem, lm lehet szabadon szúlanom, hogy akként gondoskodom a 
kiiztársaságról, hogy semmiben scm kellend iíscimnek engedni, hanem 
inkább fiilülmulandom mindazokat, kiknek az istenek előttem illy bi
rodalmat ajándékoztak l~s valúban némellyek közölök egész életö
ket katonai tettekben töltötték ; és a helyett, hogy a békét élvezték 
volna, egyik háboru után a másikat idézték elő, mint a veszekedő 
emberek, kik ii1·iikké pörlekednek Mások pedig, midiín fegyverre 
szúlittattak, a képeknek és torkuknak hildolva, minden tiszhítlan örö· 
mct eh~jc tettek, nem momlom a jóhírnek , melly az utódokra száll, 
rle még egészllégöknek is. S ha fontolóra veszem ezen dolgokat, ugy 
hiszem, enmagam irányában igazságtalan lennék, ha megelégedném 
az utolsú dicsőséggel. Megelégedéssel fogom, oh istenek, mindazál
tal fogaclui, a mint nek tek fog tetszeni felölem ítélni. 11 

XXXV.--- 1'ntjanus beszédes az istenek dicsőítése. 

Trajánra kCI·iilt csakhamar a sor; ö azonban habá.r ékes szó
nok volt, rüstsógbiíl többnyire íratni szokta 1 mit mondania kellett 
volna j rnormogva tehát inkább mint beszélve elúsorolni kezdé az 
i~tenekJ;ek a gdák és partimsok felett vivott győzelmeit; s öregségét 
okozá, hogy a hábornt ez utóbbiak ellen be nem fejezhette. Silenus 
cl'l"e mcgjegyzó: "Ámde, te ostoba ember, husz éven át uralkodtál j 
Súndo1· azonban, i{it itt látsz, csak tizenkét évig UJ."alkodott. Hogyan 
okozhatnel tehát a ko rt a röstség hibájának palásto!ás~íval, me ll y té
ged 'terhel." E esipiis szavak által meghatva, miután birt az ékesszólás 
tehetségével, ~> egyedül a bor mértékletlen él vezete fosztá meg öt az 
eriHiíl és találékouysagtól, ekkép szólt: 

,}:n, oh Jupiter és iisszcs itt lP.vií i~tenek, olly irlöben jutottam 



uralkollá~hoz, midön a birodalom erői megme1·edve valának, B annak 

minden részei a hosszas belső zsaruokoskodások :'tltal s a geták be
törései folytán elpusztitva és füloszlóban, és mégis én voltain egye
dül, ki merészeltem megtámadni az Isteren tullakb népeket: én ir
tottam ki azt, melly valamennyi között a legharcziasb férfiakkal di
csekedett, nem csak erős testalkatuknál, de különösen azon elveknél 
fogva, mellyet az ottani vidékeken nagy tiszteletben álló Zamolxis 
csöpögtetett elméikbe. Ők azt tartják, hogy nem halnak meg, caak 
máshová költöznek j és ez okból sokkal készebbek a halálra, mint 
egy utra. A geták elleni hadjáratot üt év alatt befejeztem. Senki 
előtt scm ismeretlen továbbá, hogy valamennyi, engemet megelőzött 
császár között én voltam a polgárok irányában a legkegyesebb; 
melly dicséretben sem a jelenlévő Caesar, sem más bizonyosan nem 
fog akarni velem versenyezni. Azé•·t sem lehet nekem szemrehányást 
tenni, hogy kés ön jutott eszembe a parthusok ellen fegyvert ragadni j 
mert nem sértetvén meg általok, nem tartám szükségesnek, hogy há
borut inditsak elleniilc. Mihelyest megsértcttck, azonnal fegyvert ra
gadtam s az Öl'egség sem ta1·toztatott vissza, hogy a sereg élére álljak, 
habár a törvények engem a katonáskodás kötelme alól fölmentettek 
is. S miután ugy viseltem magamat, mint épen előad tam, nem fogok- e 
én előnyt érdemelni a többiek fölött, ki alattvalóim iránt szelídnek, 
ellenségeim irányában pedig félelmesnek tanusitáru magamat j emel
lett a ti isteni gyermcketeknek, a bölcsészetnek tisztelője voltam?" 

l\'Ielly dolgoknak elmondása után a kegyelem dicséretc vala
mennyi fölött Trajánnak ítéltetett oda, miután az isteneknek ezen 
erény l~:gkedvesebb volt. 

XXXVI. -- Ma r e A u r é l b es z é d e. 

Mihelyt Marc Aurél szólni kezdett, Silenns hallkan igy szólt 
Bachushoz: "Halljuk ezt a stoicust. Ki tudja milly paradoxonokat s 
milly különös véleményeket fog hallatni!" Ő azonban szemeit Jupiter 
és a többi istenek felé fordítva illy modorban nyilatkozott: "Istenek, 
sem szavakra, scm vitára nincs sziikségem. Ha tetteimet nem ismer
nétek, tölem kellene azokat fiallanotok; mintl10gy azonban tudjátok 
azokat és semmi sem kerülheti cl figyelmeteket, a szerint fogtok en
gem jutalmazni, a mint érdemesnek fogok előttetek látszani." A miért 
is, miután ö minden dologban csodálatos férfi volt, különösen ezen 
alkalommal igazán bölcsnek tekintetett, mint ollyan, ki tudja: mikor 
szép a hallgatás s mikor !l beszéd, 
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C G n s t a n t i n b c s z é d e. 

Utána Constantinnak adatott szú. Ö kezdetben igen szép remé
nyekkel sietett a versenyre, midön azonban mások nagy telteit fon
tolóra vette, azonnal látta, milly csekélyek az övéi. Mert, ha szabad 
a dolgot előadni mint volt, igaz, hogy ö két zsarnok ot megölt, egy 
gyáva és elpuhultat, s egyet, kit a sors keményen sujtott s azonkivül 
az öregség erejétől megfosztott; mindkettő gyülölt volt istenek és 
emberek előtt. Az azonban, mit a barbárok ellen tett, nevetséges do
log volt; mert évdijakat engedményezett nekik, mit ök adónak te
kin th ettek; és még megjegyezhetni, hogy nagyon szerette a puha éle
tet. Távol állott tehát az istenektöl, a hold határánál, mellybe bele
szeretvén s szemeit reá függesztvén nem sokat gondolt a győzelem
mel. ~linthogy azonban kénytelen volt beszélni, ekkép fejezte ki 
magát: 

71 Ime azon dolgok, mellyekkel valamennyit felülmulom. Több 
vagyok ~ándornál, mert a rómaiakkal, germanokkal, scythákkal har
czoltam, és nem Ázsia barbáraivaL Több vagyok Caesarnál és Octa
viusnál, mert nem becsületes polgárok elleni belső egyenetlenségek 
miatt ragadtam fegyvert , de a leggonoszabb és leggyalázatosabb 
zsarnokok ellen; s a zsarnokok ellen szerencsésen bevégzett illyes 
tetteim méltán jelesebbé tőnek engem Trajánnál! S amennyiben 
fegyverrel visszaszereztem azon országot, mellyet ö előbb meghódí
tott, ez méltán hozzá hasonlóvá tenne, ha sokkal nemesebb dolog nem 
lenne visszaszerezni az el vesz tettet, mint keresni azt, mi elöbb soha 
nem volt. Egyébaránt, miutáu Marc semmit sem hozott föl maga 
mellett, nagyonis világos, hogy ö valamennyinknek engedett." 

Erre Silenus türeimét vesztve fölszólalt: ,Hogyan! Constantin, 
te Adone kerteeskéit nagyfontosságu dolognak akarod föltüntetni ?•
"És mik azok, kérdi Constantin, miket te Adone kerteinek neve
zesz (" - ,Azok, felel Silenus, mellyeket a nök koruk virágában csi
nálnak, midön földet raknak edényekbe, mellyekböl rövid ideig viritú 
s hamar clhervadó növénykék kelnek ki.' E szavakra Constantia el
pirult, elismervén tetteit illyeneknek. 

XXXVII.- Sándor válasza, s párbeszéd közte és 
S i l e n u s k ö z ö t t. 

Azonban, minthogy senki sem beszélt többé, ki azt látszott 
volna várni, hogy az istenek oda ítéljék az elsö kitüntetéseket, vagy 
azt hitte volna, hogy a caesarok mindegyikének ki kell jelentenie, 
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mit érez, nem is tartatott igazságosnak, hogy egyedül a tdtekbiíl itélet 
mondassék, mellyekben a szerenesének legnagyobb része lehet. A sze
rencse istennője maga jelen volt s mindnyáját fenhangon vádolta, ki
vévén Augustust, mint mondá, azon oknál fogva, mivcl e;,. mindig 
nagyra becsülte az ö ajándékait. Az istenek az ügyet M ercuriusnak 
akarták átadni. Mindenekelött ezt rendelték , hogy kérdezze meg 
Sándot·t, mit tartott volna valamennyi dolog között a legjobbnak és 
milly nézettel és reménynyel eszközölte és tartotta volna fen azt, 
mit müvelt és fentartott. Ő azt válaszolta, hogy s:r.ándékn- volt az 
egész világot meghódítani. Mercm·ius erre kérdé tőle: ,És valúban 
erősíted, hogy ezt akartad?'-" Valóban, u felele Sándor. lVIirc Silenm 
sértő fenhangon kaczajjal mondá: ,Azonban a rni leányaink Pgyszer
nél többször meghód i tottak téged.' A szöllöre czélzott és Sándort ré
szegesnek s borszeretönek akarta föltüntetni. Sándor a peripateti
cusok éleselmüségével vágott vissza: "Nem azért tettem ugy, hogy 
lelketlen dolgokat győzzek le, mellyekkel soha sem versenyeztem, 
de azét·t, hogy legyőzzem az emberek és kegyetlen vadak minden 
nemzedékét. u Silenus megJepetettnek tettetvén magát, tréfásan fel
kiálta : ,Oh! oh! nézzétek a dialecticusok ravaszságait! Mondd meg 
nekem, a lelketlen vagy a lelkes és élö lények közé fogod magad 
helyezni?' Sándor megsértett hangon mond: "Helyesen beszélsz, és 
tuduod kell, hogy szellemem olly magasztos, miszerint azt hiszem, 
hogy isten lehetek, sőt hogy mir az vagyole '' - ,Igen de gyakran ki
sebb voltál saját magadnál, felel Silenus, midön a haragnak, a szo
moruságnak vagy má:s hasonló érzeményeknek alávetéd lelkedet.' -
"Vigyázz, válaszol Sándor, hogy önmagát nagyobbá vagy kiseb Lé 
tenni kétértelműleg mondatik ugyanazon szcmélyriil j én pedig ellen
kezőleg arról beszélek, mi voltam másokkal szemben."- ,Ezer mil
liom! mond Silenus, rnilly dialccticával birsz és milly tannal harczolsz 
az én mondataim ellen j mindazáltal midiín Indiában megsebesitettél 
s midön Penceste téged körül volt vccndii, félhalva vittek ki a Yáro8-
ból; mondd, azáltallegyőzetve haltál-e meg, ki megsebesi tett, vagy 
te voltál-e a győzö is?' - "Bizonyosan, mond, nem csak őt, dc a vá
rost is legyőztem." - ,Nem, nem tc, kedvesem, felel Silc1ms j te akko
ron ugy feküdtél mint Hom er Heetora, erő és Mlek nélkül j mások 
küzdék les gyöztenek.' - "De én valék a vezér, mond Sándor." ,Ho
gyan voltál vezér félhalottan :' válaszol Silenns. Ezzel énekelni kezrli 
Euripides ezen verseit : 
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11 Görögországunk rosz szokást fogad el 
Midön ellenséges fegyverekből állit diadaljelvényeket 1). u 

Bachus Silenushoz fordulva mond: "Hagyj föl illy beszédekkel, 
oh atya, hogy ugy ne bánjék ez ,-el ed mint Clito." Melly szavakra 
Sándor egészen el vörösödött, s szemei könyekkel megteltek i szólani 
sem tudott többé. Igy végződött e párbeszéd. 

XXXVIII. - Me r c u r i us kér d és e C a es a r h o z s p á r b e
s z é d k ö z t e é s S i l e n u s k ö z ö t t. 

Mercurius kérdé azután Caesart : ,És te Caesar mit tettél föl 
magadban egész életedben?'- "Hogy első legyek, mond Caesar, pol
gártársaim között." ,A te beszéded egy kissé homályos, mond Mercu
rius. A bölcseség tudományában értettél-e te illy elsőséget, vagy a 
szónoklat mesterségében, vagy pedig a katonai erényekben, vagy 
végre a köztársaság kormányzásában?' - "Mindenben elöl szerettem 
volna menni valamennyi előtt i miután azonban ez lehetlen volt, gon
doskodtam, hogy polgártársaim között a leghatalmasabb legyek." -
",Hogyan 't kiált föl Silenus, nagy hatalmat nyertél te azután fölöt
tök?"' "Bizonyosan, mond Caesar, miután uralmam alatt tartám öket.'' 
- ,"Igaz, folytatá Silenus, te uralmat ·gyakoro !tál fölöttök, de jóaka
ratukat nem tudtad megnyerni i habár te, mintha szinházban lettél 
volna, kiváló emberiességet szinlettél és mindenki iránt szolgailag 
alázatosnak mutattad magad.'" -"És nem hiszed, hogy én kedves vol
tam a népnek, melly Brutust és Cassiust meg akarta gyilkolni?" -
",Igaz, felelé Silenus, de nem azért tette azt, mivel téged megöltek i 
söt tudod, hogy egyhangulag consuioknak ~) megválasztattak i hanem 
mert pénzt remélt. Mert alig tudatott a tc végrendeleted, mindegyik 
nem csekély jutalmát látta benne annak, ha ellenök ingerültnek fog 
föltünni."' 

X XXIX. l\1 c r c u r i u s k é r d é s e A u g u s t u s h o z s p á r b e
s z é d k ö z t e é s S i l e n u s k ö z ö t t. 

A beszélgetésnek vége szakadt, midön Mercurius uj ból inge
relni kezdé Augustust, mondván neki: ,És te nem fogod nekünk meg-

•) Azon személy, mc\ly Euripidüs Andromachejában e szaYakat mondja, 
Mene,l~usra czéloz; s folytatja tovább, hogy ezen diadaljelvényekben csak a ve
zérek nevei dicsöittetnek, midön ~ kutonákat már elfeledik, kiknek vit.lzség-e szerzé 
a niadalt s ollykor egyedül ök gyözték és verték le az ellenséget. 

') Cassius és Brutus nem voltak consulok sem Caesar halála clött, sem 
azután; s a l{özhivatalok, mcllycltct viseltal{, nem a nép, bR.nem a senatus által 
ruháztattak reájok. 
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mondani, mit tartottál te a legszebb dolognak ?' "Én-~ felelé Augustu~, 
jól kormányozni." - ,Magyarázd meg nekünk, mond Silenns azt a tc 
jó kormányzásodat; miután minden legroszabb ember hasonlót 
mondhatott volna. Dionysius jól kormányozott voln:t, ha esze lett 
volna; s épugy Agatocles is, ki roszabb volt nálánal.' Mi1·e Augustus 
e szavakkal felelt: "Emlékezned kell, hogy midön unokaöcsémet cl
bocsátottam magamtól, kértelek, hogy ajándékolinád meg iít Caesar 
bizalmával, Poropejus vitéz bátorságával s az én szerenesém me!." -
,Azonban, folytatá Silenus, ez a bábcsináló védistenek képeivel akart 
bennünket pótolni.' "Milly alapon illetsz te engem ezen gunyos névvel, 
mond Augustus?" - ,Oh! felel Silenus, és nem igaz, hogy még músok 
bábokat gyártottak, te nekünk isteneket csináltál? Ime itt van kezed 
egyik rnüve, ez a te Caesarod.' Octavius a szégyentől nem mervén 
szemeit fölemelni, elhallgatott 1). 

Mercurius kérdése 'l'rajánhoz; Bacchus megfeddi 
Silenust, és csipkedi Trajánt és az előbbi Cae

sarokat. 

Mercurius Trajan t szem l élve igy szólt: ,És neked milly s~.án
dékaid voltak tetteidben és vállalataidban ?'- "Én, fdele Trajan, 
mindarra törekedtem, mire Sandor Wrekedctt, dc sokkal mérsékel
tebben."- ,Söt, mond Silen,~s, a legnemtelenebb szenvedély~ktfíl en
gedéd magad legyözetni. O fékezte rendesen haragját; feletted a 
legrutabb és legnemtelenebb kéjvágy uralkodott.' - ,"Ejh Silenns 
jegyzé meg Bachus, menj a manóba, miért gunyolod ki mindnyáj:it 
s nem engeded egyiknek Rem, hogy elmondja tetteit. Vigyázz, hngy 
veheted most elö Marc-ot; mivel ez, hogy Simunides kifejczésr,-c[ 
éljek, minden oldah·ól négyszögiinek s minden kifogáson fölülinek 
tetszik nekem.'" 

Me r c u r i us kér d és e Ma r c A u r e l h o z s e n n ek ö n i g a
z o l ás a S i l e n u s v á d j a i v a l s z e ro b e n. 

Mercurius azután Marchoz fordult: ,És tc, oh igaz, mond, mit 
tartottál az élet legszebb ezétjának 'l' l<~s ö szerényen és szeliden fe
lele: 11 Az isteneket utánozni." Az istenek Marc Aurel ezen válaszát 
rögtön nem elfajult elme szüleményének itélték, s méltónak találták 
valameily jutalomra. Mercurius sem akarta öt többé fürkészni, előre 

1) Ismeretes dolog, hogy Augustus adott clsö példát az apotheosi~ra, Cae· 
~art istennek (divus) nyilvánitván. 
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látván, hogy Marc Aurel hasonló szellemben fogna neki felelni; az 
istenek is igy vélekedtek. Egyedül Silenus mondá: ,Én azonban, és 
ugy szeressen engem Bachus, nem fogom szivelni ezt a sophistát. 
Felelj tehát, miért nem ettél és ittál ugy mint mi amhrosiát és nectárt 
hanem kenyeret és hort?'- "Nem az ételekbenésitalokbanakartam 
én az isteneket utánozni; hanem tápláltam testemet, azt hivén s talán 
csalód va, hogy a ti testeiteknek is van szükségök a jóillatok táplálé
kára. De mindenekfelett, nem ezen dolgokban, han em a lelkiekben 
hittem az emberhez illönek, hogy az isteneket utánozza." Sil enus, ta
lál va érezvén magát a hös öklöző vágásától, kissé elhallgatott, s azu
tán ismét szólt: ,Te véletlenül nem roszul feleltél; de fejezd ki ma
gad, ruiben akartad az isteneket utánozni.' - "Abban, hogy ügyekez
tem, hogy lehetőleg legkevesebb dologra legyen szükségem és hogy 
minél több jót tehessek' felele Marc. Sil en us pedig igy szólt: "Tehát 
semmire sem volt szükséged ?' - "Nekem? semmire; de talán testem
nek némi csekélységekre. u Marc Aurel ezen válaszát Silenus olly 
bölcsnek találta, hogy zavarba jött. Azután némell y d ol go kat érintve 
Marc feleségére és fiára vonatkozólag, ugy vélekedvén, hogy Marc 
nem helyesen viselte magát és nem jól cselekedett, midőn nejét a 
hősnők közé helyezte, fiának pedig a birodalmat átadta. "De én, felele 
Marc Aurel, ebben is az isteneket utánoztam j amennyiben nőmet -
illetőleg azt követtem, mit Horner mond: A bölcs és jó férfi jól bánik 
nejével és szereti öt mennyire csak lehet. Fiamat illetőleg pedig Ju
piternek egy mondata lebegett lelkem előtt, ki megfedd ve Marsot 
mondá: Téged már jó régen agyon sujtott volna a villám, ha fiam 
lévén, nem szerettelek volna. Meg kell jegyeznem, hogy fiamat soha 
sem hittem annyira romlottnak. Ha fiatalsága, melly hajlandó volt a 
jó vagy rosz benyomásnak engedni, öt a roszra vezetni, bizonyos, 
hogy én nem akkor adtam neki a birodalmat, midőn ö már rosz volt; 
de a sors ugy akarta, hogy ollyanná legyen 1 midön a birodalomnak 
már ura volt. Arra nézve a mivel vádolsz, feleségemet illetőleg, mel
Iettem van Achilles példája, fiam iránti gyöngeségem pedig a hatal
mas Jupiter példájában van igazolva j e tekintetben a szokás ellen 
sem vétettem, mert ismert dolog, hogy a törvények a figyermekek
nek adják az örökösödés jogát: olly dolog, melly mindenkinek nagy 
vigasztalást nyujt. Én nem voltam az első, ki a nöt igy megtisztel tem; söt 
sok más után cselekedtem igy ; és bizonyos, hogy ha véletlenül nem 
igen bölcs az, ki hasonlót cselekszik, igazságtalan dolog lenne meg· 
tagadni a velünk legszorosabb kapcsolatban lévő személyektől olly 
tiszteletet, mellyet mások közönségesen megtesznek. De én nem is 
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vettem észre, hogy beszédem illy nagyon hosszura nyult, midi.ín azol{
h•)Z szólok, kik előtt semmi sem ismeretlen. Kérlek tehát, oh Jupiter 
és ti istenek, bocsássáto l{ meg heves bnzgóságomat." 

Me r c u r i us k é,. d és e C o n st a n t i n h o z és Si l e n us. cs i p
k e l íj d U b es z é d e. 

Elvégezvén Marc beszédét, Mercurins Constantint kérdezé: 
,Most monod meg te, mit tat·tott:U legszebb dolognak?' - 1::s ö igy 
felelt: "Kincsekkel birni, sokat aj:indékozni, s mind saj:ít mind bará
taim kivánságait teljesithctni." SiiP-nu~ e szavalmái hnhotára fakadt s 

mondá: ",Hogyan? Nem te vagy-e az, ki kapzsi bankár akarván lenni, 
végre szakácscsá és arczmázkészit/í vé lett? Hiszen már pnrókád é~ 
arczod mutatá ezt, s most mcgel'Íí>~iti adott v:ílanocl.'" ~i)P-nn~ ig-y hnll· 
gattatá iít el. 

A z i e t e n e k i t é l e t e. 

Az istenek titkosan szavaztak, s M:uc Aurólnak sok S?.avazatnt 
adtak. Azután Jupiter Imikan röviden (\t·tel~ezvén atyjával, paran
csolá Mercuriusnak, hogy kiáltsa ki az itéletet; lVTercurius tehát 
ekként szólt: "Oh ti, l<ik ide jöttetek versenyezni, tudj:ítok, hogy a 

mi törvényeink s határozataink akként vanna!{ megállapítva, hogy a 

győzö örvendjen1 aki pedig vesztett, az ne p:mas?.kodjék Menjetek 
tehn.t oda, hol nektek legkedvesebb, s éljetek ezentul az iHtenek vé
delme alatt, mindegyiketelt egyet d.lasztván magának )diz/í)iik kü)ii
nös vezetiíiil és p:ít·tfogt'ml." 

A z i t é l e t ki rn c n e t e l e. 

Hallván az itéletet, Sindor Herculeshez, OctavitL'> Apollóhoz 
szaladt, Marc közeledett Jupiterhez és Saturnus hoz; Caesart, ki sokáig 
ingadozott bizonyonytalanul idestova, l\Iars és Venns, mintegy kö
nyörületből magukhoz hívták. Traján sietve Sándorhoz fordult, hogy 
közelébe üljön ; Constantin azonban, nem találv:in az istenek köziitt 
egyet sem, kit életében példányuJ fogadott volna, véletlenül megpil
lantá szomszéds:igában a puhaRág istennőj ét, és mellt\je állott; ki 
gyöngéden fogadván őt keblét·c szot·itá, s azután himzrtt öltönyökbe 
takarva s fölpiperér.ve a Bujasághoz vezette, ki mellett találta fiát, ki 
igy szólt: "Minden nöcsábitó, minden gyilkos, mindenki, ki valameily 
kárhozatos gonoszságot követett el, lépj<'n ide bátran; hogyha nem 
lesz azonnal büneitöl megtisztulva ezen viz által, én megtisztitandom 
őt; és ha ujból beszennyezi m:~gát gonosztetteivel, eszközlendem, 
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hogy mellét és fejét verve, bocsánatot nyerjen 1). Constantill örült, 
hogy megtalálta ezen ÍR tennőt; s elment az isteneit tekintPote elöl, 
magával vivén fiait. De az istenek, megboszulnndólt az ö gonoszságát 
()t és fiait megfcnyiték, és számad:ísra vontlik a rokonok véreért, mig
nem Jupiter Claudius éK Con~tantiu!l iránti tekintetből, némileg eny
hitette biin hiidésöket. 

R e fe j e z é s. 

Utoljára Mercurius hozzám fo1·dult, s monda: "Nel< ed belPegyc
zéssel Mitras atyát választottam. Kövesel az ö tanácsait és viseld ugy 
magacl, hogy ö neked egész életeden át menedéked és bi;-.tos révpa•·
tod legyen; s midön tá.voznod kellend , jó retnénységw·l créísiidve, 
tedd ezen iHtent ösvényeden jcíindulntu vezetéíd,lé. 

1) Habár Julian nem mondja meg, mellyik volt Constantinnak azon fi,., l<i
nek szájába ezen gono~z szavak Rt adja , mégis kétségtelen , hogy Con•l nntinsra 
czéloz. A mhsik ConstRntius, kit azután emlit, Clorus, Con•tant.innal< Rty.i"· 

Vége a VII könyvnek., 
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